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AO LEITOR

o presente livro, sob o titulo Navegação interior do
Brasil, está dh idido em dua partes di tincta ,

A primeira parte contém a reproducção textual da me
moria que sob o me mo titulo, publicámo em 1869 e
cuja pequena edição se achou em breve tempo inteira
mente esgotada,

\. sAgunda e ultima parte, comprehende além de cor
recções, a ampliação ou melhor a continuação da refe
rida m moria, de de n sua pul licação at', a pre ente
data,

As dua pal'te de ta di yisão acham-se indicada~ pelos
titulo : Edição de 1869, Edição de 1894,

\'brimos aqui espaço á publicações e apreciações que
tiveram lugar com o 'appaI'ecimento da Naoegação In
terior do Bra il, em 1869,

. . . . . . . . . . . . . .. .. . ;

Jornal elo Commercio de 2 de Setembro de 1869 :
- «Imprensa.-O L'. DI'. Eduardo José de '10t'aes, l° tenente

do corpo de engenheiros, acaba de publicaI' ob o titulo 'aDe
.fIação elo Inierio/' elo Brasi.l um importante trabalho, para o qual
havia preparado com tempo e muito estudo os elemento neces
,ario , O fim do autor é mo traI' como por meio de alguns ca
naes e obm de art de cu to insignificante, relativamente,i,s van
tagen que promettem, se poderia estender pOL' todo o lmperio
uma va ta L'êde de navegação fluvial, que facilitaria a commu
nica ões entre si do» mais remoto pontos do nosso vasto terri
tOt'io.

Pal'll. melbol' compl'ehensão do eu plano o autor, depois de
uma lige'l'a de ct'lpção do aspecto get'al do paiz, detem- e mai
largamente na exposição dos systemas hydl'ocrt'al hicos que di
vide em bacias de 1", 2' e 3' ol'dem, ubdividindo ainda as duas ul
tima em bacias do centeo, de le te e do oeste. Junto ,i, obra vem
um mappa geral do Brasil e outro das linhas de navegação flu
vial que poderiam crear-se, Segundo o plano, poder-se-bia vir
do Amazonas pelo Madeira ao Paraguay, e daqui, passand.o do
JV;ondego para o Brilhante, ir pelo Paranahyba cabir no . Fran
CISCO,
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Sem podermos emiLLie juizo sobe a exequibilidade do plano
em todas as suas partes, pArece-no, com tudo, 11m teabalho dIgno
da mais éria attenção, tão vilaes são os intere se a que e
prende. » (1)

Diario do Rio de JaneiJ'o de 2 de ;-'etem bro de 1869 :
« ]I,'aDe[jar:-ão no Bl'Clsil.-O r. Dr, Eduardo Jo ó Jo i\lol'ae

acaba de publicar o (eaball.Jo obre a Nncertaçâo fille/'io/' rio
Brasil, em que faz um esbo\,' da Iutlll'a reJe crel'al de ,'lia.' \ ia,;
navegavei::;, )'

O assumplo é impol'laote c mai.· d e paço nes occu[laremo,~

deJle.

Riforma de :3 de 'etembL'o de lSB\) :
« Chl'onica {Ieral, -Mais um liuo de merecimento o impol"

taneia acaba do sahir.i luz,
O L', Dr, EduHL'do Jo é de MOI'aes, oilieial elo COI'pO d ' enge

nheiros. publicou um livro sobr'e a navegaç:ão interior do Br'asil.
00 qual minuciosOl.mente e occupa de a que tão que é de vital
intel'e ,e para o Imperio.

Obl'as como e~ a ~ão digna de elogio. por lue tl'alam de um
problema, cuja solução não póde SeL' adiada pOl' mai tem po, »

Sentinella da Liberdade de 26 de etembro de 1869 11, 23
(Rio de Janeieo),

«Naoe{façâo no interior do Brasil,-Acabade appaeeceeum
opusculo com e 'te titulo, publicado pelo Se. 1" tenente de enge·
nheiro E. de 1oraes.

Além de informaçõe muito utei e dados e tali tico do Br'a, iI
contém o tr-abalho do Sr, E. de Mor·ap.s um sboço r3a rede de via
navega' eis, que a disposição das val'ia bacia bydeogr'aplIica
do nn so teI'L'itorio permittiria e labe!ecel', com grand proveito
para o desenvolvimento de no sa civil i aeão.

Applaudimos de COL'aC;ão todo o esf L'ÇO tendente a encaminhaI'
a habilidade e activid<.tde nacional n'um sentido 1I'atico e de ve['
dadeira vantag-em pal'a O paiz, que ~té agol'a, póde-se dizei" tem
pl'esenciado sómentea luta e ter'il ntl' seu filhos, pOL' l't'iol:ipio
ab traclo e muita' ve:e de pUL'a e peculação; abandonando a i
mesmo este sólo :1bençoado, em que fi, mão de Dens e pargio
com prodigalidade todos os dons,

E' pos ivel que o livro do St'. E, de Moeae não seja e timado
por muitos; ma' restar-Ibe-ha a e11e, como a toilo o' homen
q!1e eSCI'evem sobr'e cousas veL'dadeil'amen te utei " a con olação,
alDda que fraca, de que nâo sâo entendidos; em todo o caso o

(I) Esta noticia foi t 'anscripta no Diario da Brr.hia, ,lo 12 ue Setembro de
1869 sob n, 269,
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r. E. de Moraes pre tou um erviço á. ua patria, e i to só deve
satisfazei-o porque es a é a maiol' satisfação para o bomem de
bem.

Que eloquente protesto não é o livro do Sr. J'.loraes contra a
me quinLa politica dominante, que quer excluir, na 'llaS re
(órlua., o engenheil'o de todo o::; cargo' publico impor·tantes!

E em honra de a 'la!';~e eja dito que não é e te um facto i 0
lado.

Quanto. traba.lhes d engenharia não tem a iml,ren a annun
l"iadu n te ullimo. tempo..:'.

E' de ~C modo lue uma corpoeaçi,o recommenda a e tima
e re 118ito de eus con,,;idadão . e e collaca acima dos manejes
<.le po itico incapaze e em pal1"Íoti mo.

flue tem proriuzido a lu la e t eil e inaloria do. partidos fica
bem teuçado ne tas palavras do autor:

« Não tem o impel'io ainda limite demarcaclos; e JS l'io e
« pOI'loS acham se ainda em o pr'imilivo estado da natureza: a il
« luminação de uaco taé aindacoll ideeada como luzes de por lo ':
« a' estradas de ferro acham- e ainrla n'um periodo de exper'i
«en ,ia: e Onalmente t legr'urho eleetrico não jiO"a ainda uma
« só d 'U,L IJl'incipa ' cidades li 'upilal do imper'io ! »

Eis-abi o quanto temos feito, no seculo da electricidade e do
vapor" durante um pel'iudo fi vida nétr'ionul de quCl i fiO anno !!.

lO l'pilOfro de eu valio o livr'o exclama o autOl' in, pirado pelo
n(.br·e enlllllento do urnor da patl'ia :

« E e taremo conoemnado a II'unsmiLlir aos vindouros e te
(f!I'anrle imperio. lal qD'1 o recebemo de no o antepas ado,
«salvo a moJ ificélçõe. devi ia. a l)J'opl'ia nat.ureza da cou a . e
« 'ubr'etudo ~to benefi io!'; da Divina Pl'ovidencia, que tem sempre
( velado sobr'e o . de ti/lo. da ler'I'a de 'an ta Cr'uz? »

O pr'opl'io livl'O do SI'. MOl'ae uma formal nagativa; a rea '<;ão
'alutar' que e manife ta na tendencias da mociclade par'a cou a'

]wutica ~ ul i . de ]ll'eferencia a vaidade de a pil'açôe pol ilica ,
reacção que felizmente e manife ta já de modo dar'o, faz e 
peral' urna tra'1, formação para a nO a patria, e a] rophecia : 
( A. qne,.ra do PaNl'/Il'II/, COII. illerarln /l'Jie ama cfllamiclarle, lia
ele s~r clesü//lftda. no fntw'o, como o {Jonto de partida dfl grandeza
e fl/'osfle,.idade elo Brasif, sel'á realid Id . florque e,;ta porfiada
luta em que tanto angue genel'o o e tem derramado, para u 
(en ta r' a hon ra nacional. revelou, ,i maiol' evidencia o camin bo
er'l'ado em que iamo , mo tr'ou, com magoa o dizemo, que ao
erros e ao de leixo de umaadmÍl,i fl'ação d appar'encia ómente,
devem a enol'me penla de vida preciosa e a ruina da fortuna
que todos hoje sentem.

Não ba duvidar'. o BI'<1. iI deve eincoenta por cento da' vidu
dinheil'o con umidos na campanha do Paraauay, aO governo de
afllhaclagem, que tem qua i c ntinuamente dirigido eu negocio '.

E' pr'cd'oIol'ç'l amente mudar de rumo.))

••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '0 •••••

Diario de Belem n. 230 de la Outubro de 1869 :
« aoegação interior do Brasil. - Com este titulo acaba de

sahir dos prelo do r. Laemmert, no Rio de Janeiro, uma in
teressante brochura, acompanhada de uma carta chorographica
do Imperio.
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NesLa bro(jhura, quo é da penna do illusLrado L'. Dr. Edu/l.rdo
Jo é de Moraes, e di cute caiu lucidez e profundeza todo o
assumptos que entendem com a navegação dos nosso rio in
teriore .

Annunciando-a ao publico de ta provincia temos em vista
chamaL' obre tão íntere ante trabalho a attenção dos seus
homens illustrados e especialmente daquelles que por sua l~o
sição politica Ou administrativa ão chamatlos a. contribuir mai
de perto para o desenvÇ)lvimento do \Jaiz e de ta província que
tem a felicidade de pos uir em eu, eio, além de outl'OS, os dou
gr'andes rios - Tocantin e Amazona. - qne por eu volume c
posição ão chamado a r pre ntar o primeiro papel nessa
gr'ande rede de vias de communi 'ação que em futuro não muiLo
remoto abrangerá tpdo o paiz. »
••• 0 ••• o-o ••• _." •••••••••• o •••••••,0 ••••••••••••••••••••••••••••••••

o Liberal deJ Pará de 13 de Outubro de 186~ :
«Naoegação iuterior do E/'asil, - Com este titulo, araba de

er publicado no Rió de Janeiro, pelo di tincto e illu trado Sr,
1" Lenente do C0rpo de engenheiL'o DI', Eduardo Jn ê de MOr'ae ,
un} impoL'taqte tl'abalho sobl'e a - «juDc.a;ãu de diver a bacia
hydt'ographicas do Brasil ou rapido e><boço da fULura rede geral
de ua via naveaavei ) - onvidamos portanto a todos os
bra ileiros amantes de seu paiz. á leitul'u desse livro inte
re,ssan te, e felici tam.ó a seu au tal' .pelo eu im portan te trabalho,»

,E' com pezal' que àeixamo de inserir aqui, como fôra nosso
desejo, a honrosa carta que, em começo do anno de 1 70, rece
bemo do illustre Ferdinancl Denis-, então' bibliothecario da bi
bliotheca de Santa Genoveva em. Pari e já fallecido.

Nesta caL'ta. no agL'adecia elle a offer-ta que lhe haviam o feiLo
de dou exemplal'es da Navegaçao lntel'ior do Brasil; exLernando
seus conceito sobre e~La publicação e pedindo-nos, pOl' ultimo
que lhe rem tLessemos de 20 a 25 exemplare desta memoria, paL'a
serem por elle oflereciuas Ü 1 ibliothecas e associações scieo
tiôcas do seu paiz,

O original de~ta cada no' foi pedido por um colIega nosso para
er publicada na gazetilha do Jornal do Commercio, o que não

reali ou- e, nem a ua devolução ao nosso podeI',
Em compensação, pOr'ém, en(jontt'amo cópia da que, em l'es

po 'La, dirigimos ao illustee sabio, e aqui a in erimos como um
pequeno tl'ibuto de homenagem pre tada á memoria daquelle
que em vida se chamou - FeJ'dil1ancl Denis,

Ei' a carLa alIudida :

Rio de Janeiro, le 21 MaI·s 1870.

Monsieur et lllustl'e Savan L -J'ai reçu l'hrlDorable lettre que
vous avez bien voulu m'adre ar paul' me remercier de l'ofire que
j'avais eu l'honneur de vous faire, de ma petite brochure; sous le

•
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titre-Naoegação Interior do Brazil-La connaissance exacte que
yous avez de l'Amérique du Sud et particu1ierement du Brésil,
ou votre nom est si avantageusement connu, donnent la plus
baute valeur aux bienveillantes expressions dont vous avez bien
voulu bonorer le petit ouvralTe et son auteur. Je suis bian ai e,
fiel' même de les en tendre, ces bienveillantes paroles, de vous, MI'.
Ferdinand Denis, dont aucun Brésilien. ni aucun P.ortugai ne
.'Saurait prononcer le nom sans vous O'/Jh7' un hommage de 7'econ
naissance» comme l'a trés bien dit le savant auteur de l'Oyapock
et l'Amazone, l'illustre et vénéI'able brésilien Joaquim Caetano da
Silva, qui a rendu à son pays le plus réma1'quable des services
vaI' la publication de son monumental ouvrage.

Je vous I'emeI'cie encore par la notice que vous avez fait pa
raitre dans le Bulletin de la Société Géogl'aphique de Paris.

Ces demarches: i spontanées, que vous n'avez pas dedaigné
de faire, ce qui augmen t leul' valeur on t d'un tel pri'l(, qui je
me trouve tres beul'eux. de pouvoir vou temoignel' ici de la ma
niére la plu complete I'hommage de ma sincere et profonde
reconnaissance. .

Sije n'avais pas, en ouke de la sa.tisfaction de ma conscience,
d'autl'es rai ons pour me louel' d'avoil' fait paraUl'e la petite b1'o
chul'e en question, je vous assegul'e Nlonsieue, que votl'e lettre,
toute seule, me dedommagerail compl tement de tou les peines
qu'entl'ainent, en général, comme vou le savez bien, cel"taines
publications, surtout dans ce pays ici.

J'ai écrit par le dernier paquebol a notl'e illustre et commun
ami, MI'. la Conseiller de Drumond et je l'ai prié de vouloir bien
se charger de vous pré enter me excuses, por vous avoir fait re
mettre le connaissement du petit I aqunt, avec l.es bI'uchures, sans
avis préalable, et surtout pour- vous avoie fait adres é la lettre sans
qu'eIle flit affranchie (1). Recevez Monsi~ur et lllustre Savant
ll'assurance de ma coosidération la plus distinguée.»·

Fe7'dinand Denis offeI'ecendo um exemplar da NavelTação lnte
rior do B rasi! á ocieté Géo{Jraphique de Paris, fel-o acompa
nhado da seguinte noticia, publicada no tomo 19, uno, paginas
225, do Bulletin de la ocieté Gêographique de Paris.

Naoigation Intet'ieU7'(} clu Brésil par Eduardo José de l\Iorae
(2).-Note communiquée par M. Ferdinand Danis.

cc Tout le monde compreodra en France le rôle qui jouent
dans la géographie du vaste Empire l'Amason et le rio de la
Plata.

(1) Esta falta foi commettidu pelu pessoa encllrregada de despachar o
caixote com as brochura, remettendo em um envellopc o seu conhe i
mento, segundo a direcção inclicada no referido caixote.

(2) Naoegação Intel'iof' do' Bf'azil -Noticia dos projectos apresentado.q
para juncçílo de diversas bacias hydrographicas do Brasil ou Rapido E-
boço da futura rede geral de suas vias navogaveis, por Eduardo Jo é (li'

MOl'aes, Rio de J aneiro-1Sô9, in S·. II convient de l'apellel' ici qu'un
francais, M. Emmanuel Liais, membre de la Societé, a fait un levé du
San Francisco das Velhas. Voir la notice donnée par M. Liai au BuIle
tin (1866, 10 semestre, pago 389).



II n'ya que les géograpbes de profi::;sion qui appréci nr. quel
que peu l'immen e valeUl' que le rio d San-Fl'ancisco doU don'
ner aux tel'l'aios magnifique qu'i} tJoay r e dan,,; uo cnurs d
troi cents !ieues, interrompu malheur'eu ement par' cetle cbute
de Paulo Affonso qu'on a urnommé dejJui longtemps le Nia
gara de l'Amérique du 'ud, (1)

L'empereur du BI' il a i bien com pris l'impol'tance prodigieuse
de cette voie navigable, trop peu explorée qu'il e t allê lui-même
la vi iter dans ces portions désertes il y a environ quatr ao'.

Un jeuoe omciel', qui a récemment "i ité l'Europe, oü'ü e t
"enu examineI' pal'lui même le va tes tl'Cwaux hydrogl'apbique
de la France, de l'Angleterre et de l'Allemagne, vient d'appliquel'
se ob ervatIOns avante aux vast s l' eaux des fleU\'e de 00
pays, et il a jeté pour la premiére fois une vive lami re ur c tle
grande question,

M. MOl'ae a as igné pour la premiêre fois au an-Fraoci 'co
le caractêrfl que a position cen trale lui donn dan le ya t em
pire dont iI e I. destiné a multiplier le riches 'e .

M, José de Morae e t lieutenant du corps des inaénieuI' ,
son rapport e I. expu é avec une rare lucidité, »

Proposto socio do Instituto Historico e Geogl'aphico Brasileiro,
a sua commi são de aeograpbia, em parecer datado de 27 d
rJovembro de1871, publicadooaReoista de 1 72, tom. 5, paa. ;'11,

assim se expr'ime relativamente a memoria obre a N'avegação In
terior de Brasil.

« A outra brocbura, sob o modesto titulo de Noticia elos pro
jectos apresentúdos para a juncção de dioersas bacias hydro{jra
phica do 81'8 ii, ou rapido e. baço ela (utum rede gera/. de suas vias
naoegaoeis, é uma bem deduzida e intere sante memar'ia obl'e a
divisão do sy tema bydrographico do Brasil em rrl'ande cla es
ou systema::> par~ia " e a po ,ibilidade da jUDcção da bacia dI'
cada systema por meio de linllU. navegav i , podeod ser coo i
derada como ja Lificação e commental'io, não só ao jti, mencionado
projecto do autol', relativo a juncção do Rio d.e ,FI'anci co ao
mal', como a outro projecto ainda mais notavel, pOl' elle apre en
tado ao governo em 18tn sobre a junc\;ão do Amazonas ao Prata.

O trabalho em que tão pal'ece sobl'eLudo importante pela col
lecção de documento, ou exteactos; que üffel'ece a cerca do que
officialmente se I. fi dito ou I rojectado ne tes ultimo anDOS cam
relação ao assumpto, e por e timulal' ou excitar o governo a cuidar
de utilisar e melharill', a exemplo de outro paizes, as vias nave
aaveis de que o Em il é naturalmente dotado. Comquanto al
gumas das Idéas que o autol' apl'e enta não sejam aceitav i á
primeil'a vi ta, ou ~em ulteriol'e~ indagaçõe e exame. e que eja
além di to cpntestavel a cOQveniencia. de alguma das linhas de
navegação pOI' elle indicadas, como, pOt' xemplo, a do 'ladeira e
Guapol'é, entl'e o Pat'á e Matta .xI'OSSO (alib man,dada ad0pta.t'
por considerações politica::;, entã attendiveis, pela cal'ta r aia de
12 de Maio de 1798), o de prefel'encia ci rio Tapajoz e Al'inos, en-

(1) Oette cascade unposante n'a pas moins de 80 mátl'es de hauteul',



tendem o::> abaixo a ignatios que e te t['abal ho do Sr, bacharel
Eduardo Jo é de i\loraes é tanto ou mais recommendavel que o
primeiro, e digno da consideração do ln tituto Histoeico e Geo
graphico, »
••••••••••••• o' ••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••

Carta do COl'respondente do Pará (Jornal do Coml1tercio de 10
de Fevereiro de 1 70) :

«PeL'mitta-me agora que a proposito de geog"aphia e hydl'o
graphia eu conclua e ta longa car'ta com alguma obseL'vaçõe.
obre a NODa carta corooraphica do Bl'asil, que acompanha ao

novo livro do di tincto official do corpo de engenheiros o r,
DL'. Eduardo José de Morae l tendo por' titulu: NaDegaçao Inte
rior do Brasil ou a «Koticia dos projecto de juncção das bacia.
hydL'oO'raphicl'l do Bra iI. >,

Li com o mai vivo intel'es e esse livro, cujo autor é assaz co
nhecido por, eu bello talento, jü. manifestado em OutL'G escL'iptos
de me['eL:imtlnto scienLifico,

A idéa da. juucç;ão do. nosso l'ios, no inteL'esse da navegação
e comlllel'cio do interiol', é quasi t~LO antiga como a deo;eoberta
das suas fonte conjuncta. Uiver os e criptor'e e CTeoCTl'aphos,
entre os quaes Humbolrlt e o autor da C07'O{JT'op/úa Brasilica, al
guns govel'nadores antigos. varias pre~idenLe de provincias e
nao pouco enO'enheit'o. todos tem apre entado. indicado e dis
cutido es a idéa. ás veze de um modo amai cl)mpleto e satis
faetorio, ma sempL'e i oladamente i to é} cada qual uma 00 dua
regiõe hydl'o~L'apbica sómente,

O livro do r, Morae tem, além de outra ordem dA mel'eci
mentos inconte tavei , a vantagem de l'eunil' em um Ó corl)O
todo os projecto e idéas dI-' vias navegaveis intertiuviae, foe
mando delles um sy tema de communic.lções internas por meio
da oavegação dos no o' grandes r'ios, E como toda a boa id a
tem empr'e advogad propuCTnador S para não deixai-a pe
recee a lrléa da juncçüo das baci>ls byurngmnbicas bl'asileira'
achou o seu Htlrcules no bello t;llento do SL', Moraes, que com o
seu novo iivrl) veio eobu tecer' o bom cDnceiLo que tem jii adqui
L'ido. por seus tl'abalho~, entl'e o Bmuitos, assim como entre o,
amigos dee5tudos que inteeessam á g-randeza futura do paiz,

O L', MOl'aes certamente não escreveu, como oem fazer al
guns escl'iptores fÓL'ê\. do Bra ii por imples e pir to de e pecu
lação peeunial'ia, p rque é sabLdo qu , eotee nó', os livros da
cle:t.s e de que trato dão} qua'ldo muito, para a despezas de im
pre ào,

Se, pois, por este lado ha muito que louvar o autor, e não pouco
que felicitar ao paiz por po suir pr'opugnadores taes de idéa tão
meis, não me é licito por outro lad deixar de lamentae que o
autOr tomas e em grandj:} parte por base ou fundamento do:, seu
projectos um documento ou dados tão pouco digllos de fé como é a
NODfJ, carta cOT'00l'afll1ica do Brasil, que elle ajuntou ao seu tra
balho. c,lrta que'eu repnto um monumento da nn;,; a. incUl,jl1 e da
no,'Ea pl'cguiça pr'ovel'bial ! Lamento tanto mai j so porclue a
C.1I'ta anllexatia, devendo ser con Iderada como base do trabalho,
ejtá já C01Tendo O uJUndo e atlestando a todos o povo o atrasO
vergonhoso em que temos ficado quanto ao conhecimento da geo-

2
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graphia do paiz, A geographia do paiz é a primeira cousa que um
governo de e conhecer, pela mesma razão e do mesmo modo que
um chefe de familia deve conhecer' todo os commod s, e caninl10s
e recantos da sua casa para poder melhor governal-a.

Não tenho espaço, nem é meu .tim analysar a NaDa carta co
rographtca que acompanha o ILvro em que tão; vou citar só
mente alguns factos, que por si sós pódem determinar o seu ver
dadeiro valor.

Deixo de parte o Rio-Doce, que figura na carta como no tempo
d'el-rei velho; não reparo na suppres 'ão do Suas uhy-Grande,
seu maior affluentc, e deixo que parte das aguas daquelles que
vinham do SerTo, Conceiçâo e Uuro-Pr'eto sejam mudadas umas
para o Gequilinhonha outr'as para o S. Franc.:i cC'.

Pouco importa ver supprimidas a villas do Rio-Par'do,
Ara suahy e a povoação nota,'el de Salto-Grande; de taque- e
BIII/im das margens do ltacambiruf'sú a villa Grão-Mogol' em
Minas paraaprovincia da Bahia Flquelá tudo i o. que e tá
muito longe dos meus olhos e faremos ver cá o que está mais
perto.

A despeito da bella carta hydrographica levantada ha vinte e
cinco annos pelos ofliciRes da Boulonnaise sob a direcção de 1"lon
travil, a cor graphica representa a barra do Pat'á como nunca
se mostrou senão ainda no seculo XVllI. A foz do Amazonas
está no mesmo caso.

A despeito tamb m da exi tencia do bello mappa do Amazonas
levantado em Illo3 pelos finados capitâo-tenente Soares Pinto e
capitão de enp:enheir'os Pereir'a Dias, mappa que sem duvida tem
numerosos erros, ás vezes gr'osseir'os, mas que é o melhor tra
balho que actualmente existe publicado sobre o grande rio, a
carta corographica figura 0<; Estreitos (canaes que communicam
as ap;uas do Pará com as do Amazonas) como um vasto rio, no
qual apenas se conta duas ilhas em toda a extensão desde o To
cantins até o Amazonas! 1

O rio de Gurupá, braço do Amazonas, que recebe o Xingú,
desappareceu com a villa uo seu nome.

Tambem foram supprimidos Almeirim e Prainha, apparecendo
em ub tituição a e ta ultima I,'eguezia outro lugar com o nome
de Outeiro, antiga aldêa, que deix,.,u de existir ha 100 annos !

No Tapõljó foram supprim idas Vi lia Feanca e Villa de Hin tu ba;
em compen ação a carta creou duas villas: de Santa Cruz (al
deola de indios) e Pinhel, que ha cerca de 40 annos deixou de ser
vj]]~, por falté:L de gentef e que ha 20 annos se acha reduzida a
tapéra

Boim, freguezia, foi transferida da margem esquerda para a
direita com a categoria de villa, dada pela carta corographJCa.

Paremos aqui e olbemos para as fontes do Tapajoz e do Pa
raguay. F. Castel nau ha vin te e cinco an nos, e W. Cbandless
ba nove almas, demonstrm'é:Lm até á evidencia que o Diamantino
(villa) es tá quasi no alto da chaparia (aDi não ba serra em parte
alguma) que divide as aguas desses dous rios, ficando Sete La
goas (fonte do Paraguay) ao sul do Diamantino, E Ca telnau não
achou na Sete Lagoas senão duas mui pequenas e uns meritizaes
epantanos,

Pois bem, apezar destes resultados alcançados pela sciencia, e
que se acham publicados ha tantos annos, a carta corographica
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figura inteiramente o contrario de tudo isso, e fél-o de um modo
urioso.
Arroanjou um lago e. paçoso, redondo como a cara de um sol e

rodeou e te sol aquantil de seis outros lagos menore , tambem
redonuo , iguaes e equidi tantes.

Pena foi que o lugar não se chamasse Oito Lagôas, porque
entâo a carta teria arranjado, mo/'e veterum, o seu sol com O
competentes rlanetas ...

A carta collocou esse seu arupo de lagos (Sete-LfLgôas), nào
ao sul. como :levia sel', mas ao n07'te do Diaman tino; e para com
pletar e te primor cartographico, traçou, como bom discipulo da
e cola de Rondius, tres serras que julgou necessaria para di'
vidir as fonte do dous rios; uma ao N. da Sete-L'lgôas, com o
nome àe Sel'ra DiamCLntina;outra aO., que tomou ode Tapi
rapuan, e uma tel'ceir'a a E. com o de Ar'anl.pes. Cercadas e en
cUl'l'aladas por e te modo a UI"TUH de Sete-Lagôas são obl'igadas
a descer para o sul, unico caminho que a carta lhes deixou
aberto!

Posto que esteja sufficientemente determinada a posiGão do
Diamantino· onde ainda em 1 61 Chandle sachou ('dém na longi
tude) a laLilude 14° 24' 33" S., a cJ.rta corograJ-lhica, collocando
Sete Legóas ao N. do Diamantino anLee L3' e 13' 30", segundo cal
culou o Sr. De. Morae:::., fez recuar pal'a o norte e Las fontes do
Paraguay.mais de um grão da ua veI'dadeira posiçâo, poi que
ella se acham mais de 10 milhas ao uI do Diamantinu !

Póde- e, ii vi ta desta notas, que submetto aI) juizo de homen
competente, ter uma idéa do qUA é essa NODa carta corograp/uca
do Brasil.

Lamento que o Sr. l\loraes, que á mercê de sua fecunda intel
ligencia e de seus estudo especiaes, podia facilmente ol'gani ar
uma melhol' carta, nullifica e de ceL'lo modo o seu excellente
tl'abal1lO addicionando-Ihe em critica aquella carta, que mel'ece
o titulo de Mappa dos erros r;eograp/licos do Bra ii !

Até outra vez .

•••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• ••••• o ••••• , •••••••• 0'0 ••

Resposta ao correspondente do Parà, - (Jornal do Commercio
de 15 de Fevereil'o de 1870)

Uma e;eplicação necessaria. - O correspondente do Pará para
o Jornal elo Comme/'cio, em sua missiva de 20 de Janei'ro, pu
blicada na pl'imei['a. folha deste jornal de 10 do coerente mez,
oecupando-se com o pequeno trabalho hydrographico que pu
bliciimos sob o titulo de 'aDegarão Interior do Brasil, e dispen
sando-nos as mai benevolas expressões, as quaes nunca lhe
poderemos as az agl'adecer, lastima entreta.nto que tivessemos
annexado á pequena brochura a carta corographica que a eUa se
a ha appenSI1, pOl' cujo facto, em ua opinião, nullificámos d
certo modo o nosso trabalho; pois que a referida carta, segundo
pensa o corresponden! , merece o titulo de },~appa dos erros geo
{j7'aphicos do Brasil,



12

A' vista disto, corre-nos o dever de mostrar quão infundada é
a critica do illustrado corresponden te.

A carla que se acha annexada á no a brochura não é uma
naDa caI'ta cOl'ograplzica do B7'astl, como suppõe o corre pondente
e sim a nova carta corographica do Bra iI relluúda da que roi
confeccionada pelo Coronel Niemeyer e Outl'O' oficiae de en
genbeiros em 1856, como aliás indica claramente o . eu titulo.

A reducção desta carla foi feita em 1867, por ol'dem do govemo
imperial, para sel' annexada á brocbul'a da noticia ob['e Bl'a iI,
mandada por elle publicar por occa ião da expo~ição univer ai
de Pal'iz, e que tem por litulo -O Impel'io do Brasil na E;eposição
Unioel'Sal de Paríz em 1867.

Assim como o govet'Do imperial não julgou que nulliAcava o
trabalho que havia mandado organi al' annexando a carta allu
dida üqueIJa brochura, pal'a com ella ,e apre entar no congres O

das nações cultas do mundo, estavamos nó' longe de suppór que
lal cou a aconteceria ao nos o exiguo trabalho.

O correspondente do Pará, illustl'ado como é, e tão versado em
geographia, fazendo ouvir a sua voz autoeisada na materia,
pareceu ignorar que uma carta geographica 7'ed~ida não póde
conter. enão o que se acha na carta primitiva.

Assim, os resultados de observações feitas em épocas po tel'iol'es
á confecção da cal'ta primitiva não podem, como quer o coree 
pondente, figurar na cal'ta reduzida. Tomámos em grande pal'Le
por ba e, conclue pois o cOl'respondente, ou fundamento de
nossos pl'ojectos um documento ou dados tão pouco dignos de fé.

E, ainda que fóra exacto o que avança o cone pondente, qual
o inconveniente que dahi resultaria. O qu são os projpctos
por nós apresentados senão verdadeil'os plano de l'econl.Jecimento
ou indicações para se efEectuarem as explol'açõe scientificas?
Os resultados, pois, destas exploraçõe sel'vil'iam para corr cção
do en'os contidos na carta. No intuito de facilitaI' a leitul'a do
projectos, como dissemos á pagina 14, da navegação interior, e
apenas como uma simples indicação, é que annexámos, em falta
de outra, aquelJa cada, pois que a organisação de uma nova cada
não é cousa que se possa obter assim tão facilmente como
suppõe O corresponilente.

Seria este um trabalho difEerente daquelJe que tivemos a ou
sadia de querer esboçar, guiados por este bello preceito de Ho
racio : Est quoddam proclire tenú8, si non c1atw' ultr·a.
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Além destas razões accresce que na pagina 9 da brochura
enunciavamos a o,Jinião que fOl'mavamo da carta em que tã.o
quando as im nos expl'imiamo : «:\"ão só a nenhuma confiança
que in pira a no a carta, na qual cer·tamente a' nos a erras
não se il.cbam configuPldas com aquella xactidão que fôra para
desefal', etc », e, pOl' consequencia, mal pen Ln-amo que o illus
trado correspondente do Pará nos poderia vir perguntar - pOl'que
addiciona tes sem crj~ica aquella carta?

Helativllmente ao atmzo vel'gonho o em que temos ficado
quanto ao conhecimento da f ogl'aphia do paiz, amo tão bem
faz sentir o correspondente, estnmos convicto queem tal materia
deitamo muito a bal'l'a ao corl'e pondente, pois que julgamo
que o seu eloquenti simo titulO - Map/Ja dos erros geo{Jraphicos
do Brasil - ainda poderia servir pal'a eI' collocado no alto da
Nova cada geral elo Imperio, que ol'gani a o ministerio da agri
cultura, cOlllmel'cio e obra publica. com informações vindat: da8
provincias e inspecção de um engenheiro de minas .
••••••••••••••••••••••••••••• _,0 ••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••

o Jornal Amazonas.
O Diario da Bahia, em seu numero de 18 de Dezembro findo,

tl',illSCI'eve um pequeno artigo do Jornal Amazonas.
Por uma e tati tica da lavl'a do autor do referido al'tigo diz

elle er de 591 o numel'O de e Cl'avo da provincia daquella deno
minação, e não de 5000, como eu dei, não abia eIle com quefun
damento, na obl'a que ultimamen~e havia aqui publicado.

E, é a moralidade. aCCL'escentava aquelle circumspecto eSCl'e
vinhadol' anonymo :

« Felizmente pal'a o Amawnao, ('8se algal'ismo do L'. MOl'aes
é dez vezes superior ao verdadeiro, que acima fica tl'an cl'ipto.

{( Todo se julgam habilitado a e cl'ever obre a cou a do
Alllazona , sem paI' m as tel'em eRtudado com cri teria.

< Ral'o é o e c['ip~o que não contenha alguma inexactidão ou
exageração, principalmente quando da generalidade de ceaos
[actos positivo. >?

E sel'ei eu, porveotuL'a, responsavel da ignol'ancia upina
daqueHe que, fallando em Cl'iterio não tev~ o neces ario emo
para poder di tinguir aquiHo que eu dizia daquillo que apena
citava?

Pois não di. e eu, no final da propria pagina em que apre
sentava o quadL'o da população do Brasil, que aqUelles numero
el'am extrahidos da brochuea-O Imperio elo Brasil na ea:posiçclo
universal_de Pat'iz, em 1867 - ?
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E nessa brochura não declarou o governo imperial que
aquelles algarismos tinham sido obtidos de documentos officiàes,
mandados por elle orgil ni ar?

E o tal'ia, na vel'dade, nos intel'e' e do BI'a. ii, uil'igindo- e
as nações civilisadas rIa Europa, naquella tão solemne oc:casião,
augmentar o numero de sua população escrava?

ão seria isto, além de rematada inepcia, uma deslavada men
tira?

Fica, poi sabendo agora o au tor do ci Lado artigo os funda
mentos que tive para adoptae aquella população, já que não Leve
critel'io pam ler, como lhe cumpri l: loela a pagina em que vinha
aquelle numero, que não é meu, que não me pel'tence, que é
oflicial, e que rel'lence ao ""ovel'no illJpel'ial. Deste, pois, f'e deve
queixal" ou de sua'" autol'idades na provincia do . mazonas, que,
ou por ignorancia, de leixo ou dolo, lhe forneceram documentos
otfieiaes indignos de fé.

Traçando estas breves linhas só tivemos em mente satisfazer
aos preceitos do Evangelho, cum prindo com paciencia uma de
suas obra espirituaes de misericordia - ensinar o ignorante

Rio de Janeiro, 7 de Janeiro rle 1870.-Eduarrlo José de Mo
raes, (Jornal da Bahia, de 14 de Janeiro de 1870, sob n. 4930 :)

A Prooincia e a Naoe(fação do Rio de . Francisco, por Tho
maz G. Pal'anho Montenegro, Bahia, 1875. (1)

Lê-se a pagina 153 do folheto sob O titulo acima:
q; E' certo que a mania de eSCl'ever de oitiva, dando-se COIDO

cedo aquillo que se prtlsume, tem dado logar a de 'cl'irções ine
xacta e contrarlictorias, que só ervem pal'a confundir, porque
não se póde saber qual é a verdadeira.

A este re~peito lembm·no te!' lido uma obra de E. J. de 1\10
raes, engenheiro geographo, na qual se prop-e eUe a mostral' a
conveniencia de e ligar' por meio de canaes as tl'es gt'andes ba
cias do Ama 7.'!nas, do S. Fl'a~lc:i co e do Prata. Apezal' de (Jeo(Jra
pl/(). (2) são lI1exacla q uaSl Iodas as s.Jas infol·mações. En tre
outras rliz que o Rio Preto, entra no Grande, 45 leguHs da foz
deste, que aquelle rio, de Sanla Ritta em diante, toma a direc~âo
de TOl'te, quando continüa com a de Oe te; que a lagàa de Par
naguâ tem (jinco legoa de exlen ão, e aliás não pas a de dua ;
que o Rio Grande só era navegav 1até a proximidades da VilJa
de Cam po Largo ao passo que ainda excede 18 leguas; e outros
muitos defeitos. u

(1) S6 muito tarde, em fins do anno de 188:3, é que nos veio ás müos um
exemplar de te folheto,

(2) O gripho é do flutor Thomaz G. Paranhos Montenegro.
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Não ha uma ·ó proposição que eja verdadeira ne te aerazoado
do autor da Provincia e aVl'gação do Rio de S. FI'ancisco, Tho
maz G. Paranhos ~lontenegro bacharel em direito. (1)

E, etl'ectivamente, descrevendo aquella região do Rio de . Fran
cisco, segundo o relat07'io de sua exploração, ejfecLuada pelo en.
genheiro F. HalJeld, não dissemos, como elIe não disséra, que o
Rio Preto entrava no Grande 4-5 leguas da f6z dest~, e menos
ainda que aquelle rio, de Santa Ritta em diante, tomava a direc
ção do norte, como approuve enO'endl'al-o em ua phantasia, por
não ter entendido o que leu, o citado autor. 1 ão avançamos
tambem que a lagõa de Parnaguá tinha cinco le[Joas, e im que
a geographia do Sr. Senador Pompeu, lhe assignava s6mente qua
tro legoas.

Quanto a navegabililade do Rio G..ande escrevemos que, se
gundo o engenheiro Halfeül, era alIe completamente navegavel
até as visinhanças da viIIa de Campo Largo, e que nenhum
obstaculo embaraçava esta navegação, e que iam ainda as em
barcaçàe mais inLe le[Juas pelo 7'io acima até o Limoeiro. sendo
porém, e ta navegação já tl'abalhosa.

Do Limoeiro em diante começava o rio a ser obstruido.
Para demonstrar o que acima avançamos, pondo assim em re

levo a pseudographia do bacharel Thomaz, para aqui traslada
mos textualmen te o que se acha consignado na Navegação Inte
rior do Brasil, Rio de Janeiro, 186 á pagina 55 :

«Des e mesmo ponto fl villa de Guaicuhy, ou melhor desde a
cachoeira de Pil'ápora, seis legoa acima de ta villa, até a villa
da Barrado Rio Grande, situada na confluencia deste ric com o
de S Fntnciscl1, exi tom ll:kl leguas completamente navegaveüil
desde já á vapor egundo, o se "exploradol', o r. F. Halfeld. (~)

O Rio de S. Fl'ant'isco tem abaixo do pontal do Rio Gl'ande
qua i 2.0 O metl'os de largura (18(j()m). O Rio Grande é. se!lundo
o mesmo exploradfJr, completamente navegavel por espaço de
451eguas, até as visinhanças da villa de Campo Largo, onde a
sua lal'gura ê ainda .nai r de 100 metc'os, a sua profundidade
l"1axima de 3m,6, a velocidade de sua corrente de om,77 por se
gundo, fameeendo neste tempo 187 2~ metros cubio d'agna,
Isto é, um volume duplo daquelle que no m smo tempo fornece
o Sena em Pariz

Nenhum ob taculo, continúa o 7'efericlo expl07'ador, embaraça a
navegação ne ta extensão, e ainda vào as embarca;àes mais vinte
leguas pelo rio acima até o Limoeiro,sendo, porém, esta navegação

(1) O gripilo agora é no 50.

(~) Relatorio concernente a exploração di) Rio de S. Francisco, d'onde
extrahimos os dados de que nos servimos nesta communicaçiio.
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já tl'abalhosa. Do Limoeiro em diaotR começa o rio a er obs
truido. O Rio Preto, confluente do Rio Gremcle, dá tambem na
vegação mais ou menos tl'abalhusa) .:2 legoas acima de ua foz
até a Formo a

A povoac,:ão ou arraial da Formosa, que não está figueada na
carta corogt'aphica do 1m perio, se acha algumas leguas ao norte
da fregueziade Santa H.itta, situada. obre o Rio Preto.

E a pagina tiO: «A lagôa de Parnaguü, pelas dimen ões figu
radas na cada, deverá ter 8 ou 9 leguas ele comprimento , a
geographia do Sr. Senador Pompeo, entretanto, só lhe dá quatro
leguas.»

é-se, pellls transcripções feitas, que não ficou de p' uma ó
das proposições que citamos) avançadas pelo bacilarel T/wma::
em seu Iolhflto, e, por tanto, que faltou elle a verdade, affirmando
que haviamos fallado de oitiva.

E no momento em que traçamos estas linhas no acode ao
espirito a segt:inte reflexão: Se o cl'iterium deste bacltarel
magistrado devesse ser aferido pelo que revelou como escl'iptol'
seria caso de se exclamar-ai de seus jW'isdif'cionarlos !

E para que dA ou tra vez não caia o bacharel Thoma-;; em metter
á mão, com tamanha ligeire-a, em seál'a alheia, ofl'erecemos á
sua meditação o seguinte conhecido proverbio: Nec sufor uUra
cl'epidam.

Rio) Agosto de 189!.

EDUAROO JosÉ DE MORAE.·.
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I~ JTHODUCÇAO

o 100perio do Brasil occupa a parte mais oriental ao uI do
continente americ"l.J)o, e extende-se em longitude desde ",0 21' 2-1"
a leste até 32' a oéste do meridiano do Rio de Janeiro, e em
latitude de de 4' 35' boreal alé 33° 45' au traI.

O eu maior comprimento lé te oê te, desde a ponta de Pedra,
em Pemambuco. a parte mai Ol'iental do continente, até a COI'

rente do Javary ou Hyaul'.Y é de 707 legua': ,r desde a pade
mai septentrional da eLTa Pat'acaina até a fronteira com a
Republica do -rugua.), de 766 legua..

A superflcie territorial do Bm 'il tem sillo avaliada differen
temente; é, segundo Humboldt, de 255,8 . leguas quadrada ;
segundo o coronel Conrado, de 2 0,400; segundo o Sr. Dr. Can
dido lendes de Almeida, de 291,018.

.\:valiando directamente por provincias na carta reduzida
annexa ao peesente opusculo, achamos 295,645.

Estas differen a siio talvez devi las a não ter o Bra iI fixado
ainda o, seus limite' com os seu numero os vizinho , excep
tuando·se sumente a Republica do Urugua,)'.

Comparando es a upel'licie '001 as que 10rmam a elo nosso
(Tlobo, vê-se que é ella iO'ual a 1/5 da da A ia e da America, 1/4 da
AEl'ica e 3/4 da Europa e ela Oceania.

E 'te va to ten'itorio \ limita:lo aO norte pela republicas de
~ova-Gl'anada e Venezuela, pela Guayanas lngleza, Holl,:ndeza
e Franceza, e l,ellJ oce" no atlantico, a lé te pelo me mo oceano,
ao s;:;l pela Republica do Ul'uguay, e a oeste pela Confed ração
Al'gentina e as Republica' do Paraguaj', da Bolivia, Peru e
Equador.

Divide-se actualmente em 20 provincias e um município neutro j

anue Se acha a t..:apilal do lmpcl'io,
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100.0CO I~[anáos,
350.000 Belóm.
500.000 S. Lniz.
250.000 'J'herozilla.
550.000 Portaleza.
240.000 N'ataI.
300.000 Parahyba.

1.220.010 Recife.
300.000 ~raceió.
3·lO.000 A racaj LI .
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lJlal'clJa tia l'cnda gel'al (10 Impel'io nos ultimos 35 annes

De 1 34-1869

Annos Annos.
fi Dancei ros. Renda geral. financeiros. Renda gemI.

I 340-1835 12.787:523 ' 1852-1853 35 .806 :206:'
I ::15-1 36 13.67 :732 ' 1S:-:'-1854 33.791: 6878
1830-1837 12.956:20 S I 5,[-1 55 35.615:4H
1837-1 38 11 . fJ29 :021...' 183:--1 56 :3 .052:355
] 38-1839 14.273:913 1 56-1 57 4 .6li: 199 '
]839-18,[0 15.24.1:254s J 57-1 ;) 4 .827:495 .
1840-1841 15.5~3:33 8 185 -J859 46.175:807
1 41-1842 15.718:75$18 18~9-J860 43.1 8:~34 .
1842-18-1,3 14.5 7:360,' 1 60-]861 49.173:802
1843-1844 20.342:4578 1861-18ti2 51.380:9428
J84.[-1845 24.010:528 . 1 62-1863 47.043:1388
]8á3-18-l6 25.509:068 1 63-1 64 54.801:409
]8-16-1847 26.441:951 ' 186-1,-18ô5 56.995:928 .
1847-18.[8 23.95 :633 1865-1866 5 .323:370
1848-1849 2~ .039:075..: 1 66-1 67 (1) 62.406: 6078
18-19-1850 26.696:438 ' 1'67-186 (2) 67.833:302 .
1850-1851 31.200:903 1058-1 ~ô9 (3) 73.0-6:000$
1851-1852 3-.3 8:800

Divida Publica

1 55

Interna conSJlidada , " . " ..
Externa. fundada , . '" .. , .
Papel moeda ,

(L) AinJa lepend nle de Iiquiunç1ío definil1m.
(2) Idem.
(3) Ol'çarla.

57.744:000:::;000
51.771 :000$000
40.300:000$000

149.815:000$000
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1 62

Intel'na consolidada, .
Externa fundada , .
Papel-moeda '" .
Divida fiu tuante e bilhete do Ihtsouro .
Emprestimodos corres dos orphãos ' 3,OS nl S,

Depo ito pulJlico .
Diyida inscl'ipla nãainscripln , .

1 69

Intema fundada .. , .. ,., ' .
ExLel'l1a (:f. IR. 4HJ, 400) .
Papel-moeda .
Divida fiuctuante e bilhetes do thesouro, .
Deposito diveeso , ,.

69.65 :000.. 000

65.052:450$000
31.593:39-!.000

10.966:7705;000

14.232:516$000
] .767: 34:=;, 000

1. 04'2: 482 OÚO

(93.312:9558000

I!)1. OG6: 000,'000

121 .000 :0008000

]27.229:722$000

63.000:0008000

18.390 :4188000

5211.686:1,0, 000

AugmenLo no 1" . pLenio ,............... 43.497:9558000
» » u!limo)' 327.373:18:).'000

A fronleira mal'ilim<1 do Bl'a ii apresenta um de. envolvi
mento de 1.200 laguas de Jitol·al. de 'de a fóz do Oyapock aL6 a do
areoio CIIUY, s 'nelo :l di tancia qo s('para estes dou.' ponto' Pro
linha r eLa, de 7(50 leguas.

O desenvolvimento do l'io Amazona', hoje aberto aos navio'
mercante de Loda as nações, de de Belém até Tabatinga, limite
do lmperio com o Peeú, 6 de GOO leguas, completaroent de em
pedidas do menOl' ob ·taculo á gTanc1e naven-ação, que póde seI'

ITeetuada dueunl' todo anno.
•-'1.. distancia em linha. recta entr os dous ponios é de 1160 le

gllas.
11 Bra i16 ateavc ado de erras no centro, 16 te e o; L , em

quanto qu ao norte ao sul se extendem vastas e immen as
planí ·e~.

O eu terreno, d, pois mai' montanhoso que plano, sendo a
provincia de Mina -Geraesa mais montanhosa das do Imperio, e
onde se acha o ponto culminant do Brasil, o Itatiaia, com uma
alliiud de 3000 metl'Os.
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Segundo as 'uas di posições relativa esta serras fOl'am cha
madas por Balbi, de cadeia central ou serra do Espinhaço, de ca·
deia oriental, maritima ou serra do mal' e de cadeia occidental,

Estas serras consl.ituem a sepal'ação natural entre as bacia
hydrograpbicas fluviaes que se fOl'mal'am.

A cadeia occidantal, chamada tambem das Vertentes pelo Barão
d EschweO'e é a mai baixa, P0l' m a mais exten a dellas, poi
atraves i1 todo o interiol' do Brasil, de de o' limites da provinoia
.do Cearei com a do Rio Grande do NOl'to afé a extremidade de
MatLo-Gl'os o, a mais occidental do Imperio, depois da do Ama
zonas,

A sua direcção é NNE-S O entre as duas referidas provinoias
E-SO entre as pl'ovincias de Piauhy e Pernambuco, seguindo

depois a direcção primitiva entre as de Goyaz e da Bahia até aI·
cançar o parallelo de 15',

D'ahi corre do oriente ao occidente, bifurcando-se ao sul, para
atravessar toda a p'rovincia de Minas até o parallelo de 20° 3D'
pouco mais ou menos.

Essa immensa cadeia de montanha, que recebe diversos nom s
em seu tão longo trajecto, separa a aguas dos affiuentes do
Amazonas, do Tocantins, do Parnahyba, do do S. Fl'ancisco, do
Paraná e do Paragua:r.

s duas outl'a serras, central e oriental, tambem separam as
aguas que demandam directamente o oceano daquellas que af
fluem nos rios de S, Francisco e da Prata.

A cadeia central ou a serra do Espinhaço, que pela sua fórma
alODO'ada no sentido do continente constitue a e pinha dol' aI do
Brasil, como () Alleghanys dos E tados-Unidos, extende-se desde
lO· de latitude até o parallelo de 28°, atravessando as provincias
da Bahia, Mina, S. Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande,

A cadeia 0l'iebtal, maritima ou sena do mar, extende-se paral
leIa a central perto da costa, de de o cabo de . Roque atê o pa
l'aUelo de 30°.

E como se sabe que as el'ras da mesma dü'ecção que 'e acham
obre uma mesma linha ou obre linhas parallelas, ~ertencem a

uma mesma época geologica, é natural pensal'-se, ti vi ta des 'e
pal'allelismo, que estas duas serras são contemporanea .

Dessa contemporaneidade resulta que a catastrophe da natureza
que determinou o eu apparecimento pôdo ser referida a que pro
duzio o levantamento dos Alpes occidentaes na Europa, porque,
cama diz Beudant, a sua direcção faz-se notar desd OImperio d
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Marrocos até a Nova-Zelandia, passando pela costa occidental da
Hespanha e sul da França, e uma rrrande parte da penin ula
scandinava.

Acham-se direcçõe paL'allela na cordilheira do Bra 'il, desde o
cabo de S. Roque até Monteviri o.

Vêm- e ainda direcções do mesmO genero na regencia de Tu
nis, na Sicilia, em parte da lLalia e na A ia Menor.

Todo o littoral do antigo continente, desde o cabo Torte na La
ponia até o cabo Branco da Asia, pertence ao mesmO alinhamento.

O levantamento dos Alpe occidentaes marca uma época g .010

gica distincta na formação do relevo do nosso globo.
Pelo que acaba de ser dito, vê-se que alguma de no' as erras

possam pertencer a systemas já conhecidos na Europa; e que
assim prolongando-se as direcções das principaes deJlas,ou melhor,
alinhando-se estas dir'ecções com as dos systema alli conheci
dos, os alinhamentos que se obtivessem poderiam conduzir-nos
ao conhecimento de suas idades relativas ou época' de seu I
van tamen tos,

Nesta indagação não se deve perder de vi ta que, em virtude
da convergencia dos meridiano, os angulos formados pela di
recções da' serTas com os meridianos dos lugares situado m
diver as latitudes, são necessariamente differentes.

Não só a nenhuma confianc;:.a que inspira a no sa carla, na
qual certamente as nossas serras não se acham configuradas com
aquella exactidão que fôra para desejar, mas tambem a falta de
tempo sufficiente I ara entrar em verificações que exigem ex
tremo cuidado, obrigam-nos a não proseguir nesta indagação. a
qual, comquanto pur'amente especulativa, não deixa de tei' ba 
tante interesse.

ASSim, entre outras questões, poder-se-hia, por exemplo, es
tabelecer as seguintes:

A serra chamada das Vertentes, porque faz a separação das
aguas dos principaes rios do Brasil, leva.ntar- 'e-hia antes ou de
pois da cadeia central e daquellas que existem com direcções
diffel'entes da sua?

Antes desse levantamento existiriam j<L outras serras sepa
rando os valles dos rios confiuentes do Amazonas, e que hoje
correm em um me mo sentido e quasi parallelamente, taes como
o Tocantins, XinO'ú, Tapajoz, Madeira, Purús e Javary?

Os rios Parnahyba e S. Francisco, Tocantins e Paraná, Tapa
joz e Paraguay, que peja sua situação parecem ser prolonga-
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mentos um do outro, como ramaes norte e sul, estariam ligados
antes desse levantamento, ou a supel'ficie de seu actuaes valIes
e!;'ta,ria ainda debais.o ua ' aguas '?

Os ystemas hydrographicos do Brasil, o'eralmenLe ado! Lado,
!:ie reduzem ás egnintes quatro secçõe

I.' A bacia do Amazona' ao Dor,te.
2.' A do Prata ao sul.
3.' A de S. Francisco no centro,
'L' As bacias menos importantes do,' rios pL'incipaes,
l'(o presenLe trabalho di linguir mo. o >;y'L ma IJ.'ul'og['apbico

do Brasil em tres oTandes classes ou bacia" ue ]", 2' e 3 arde m

Bacias de P ordem

As bacias de l' ordem ou principaes, ão Lr s; das quaes duas
fluviaes, e uma maritima, a sabel' :

I.' O Amazonas ao norte. vel'dadeiro mar mediterraneo.
2.' O Atlautico aléste ou o l° oceano ela bacia occidental do

geogl'Ll.pbos.
3," O Pmta ao sul, ou mais p['opriamenLe o golfo do PraLa,
As bacias de 2' ordem, por se acharem collocadas ymeLrica

mente m relação ao met'idiano que pa S'l pelo centro do Bl'<l.sil
serüo por e ta razão designadas sob o nome de bacia do centro,
de léste e de oéste.

As bacias de 3' ordem, pela sua posição relativamente ús da
2', serão igualmente chamadas bacias centmes, orientaes e occi
nentaes.

Bacias de 2:1 ol'[lem

Uacias do ccntl'o

As bacias do cenko acbam-se coIlocadas sob o meri,Iíano que
passa pelo centr'o do 13m. il, a cidade de Goyaz, a an a o 'sLe do do
I ia de Janeir·o.

EsLas bacias compõem-se de dons ramaes, um dirigido do sul
para o norte e oulro d.o norLe para o sul.

O ramal do norte cformado pelo' rios Grullue ou AruauaJ'a e
Tocantins.

O ramal d.o sul é formado pelos rio. Paranahyba e P:lrantí.
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o Tocan tins póde sel' consideeado prolongamen Lo do Aeaguaya,
assim como o Paeamí do Paeanahyba.

Bacias fIe léste.

As bacias de lésLe acham-se collocadas ob o meridiano qll
passa pela obseevatorio do Rio de Janeiro.

Estas bacias como as do cen teo, são con 'titll i(la ' dedous mmaes,
um do' quae' so dirio'e do sul paea o norte, e o outeo do ,ul
paea lesLe.

O eamaI do Dorte é fOl'luado pelo, rios GUl'O'lleia, I ttenahyba,
e o do sul pelo ri0 de S. Francisco.

O rio Pal'Dabyba póde ser considerado com.o prolongamento
do Gur-gueia.

Bacias fIe oéste

As bac:ias de oésl,e acham-se collocados sob o m rirlil),no que
passa pe.la villa de Obidos, sobre o Amazona, a 13° a oé. I.e do
do Rio de Janeiro,

Assim como as outras bacias de 2' ordem, a de oeste Rão CaD .
tituidas igualmente de dous ramaes, um elos quae~ . e Jirip:e cio
s uI ao norte, o Outl'O elo nor'fe ao sul.

O ramal ele norte é formado pelos r'ios .'\,r·illos e Tapajoz, P. o
elo sul pelo rio Paeaguay.

O Tapajoz não li mai: do que o Aril10s pwlol1gado.
Os pequenos desvios que aI r-esentam os ramaes, que COIlS

tituem as bacias de 2" ordem de um .Iaelo e outro dos meridianos
que temos consider'ado, podem ser despl'ezados, tendo-se em vi ta
a geande ex.tensão dos referidos ramaes,

Bacías [le 3a ordem

Bacias centa'acs

São todas aquellas que se acham con tida: Il~l zona. com pre
heudida pelos meeidiallos exteemos das bacias de le:Le e oésLe,
isia é, desde o meridiano do Riode Janeiro aV' o que pas a pOl'
01 idos, a 13° no oeste,

As mais notaveis destas bacias são as dos riosXiDo'ú:Gurupy,
Turi-assll, Mearim, Ilapicut'lI, e(,c,
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Bacias Ol'icntacs

São toda aquelJas que e acham. ituada a lés te do meridiano
do Rio de Janeiro.

As mais Dotavei. de'ltas b:1cias f>ão as formadas pelos rio'
.Tagual'ibe) 'Mo oe6, I al'ahyoa do Noel,e, Rio de 'onta, Panlo
Jequitinlionha, Doc ,ti PaL'abyba do Sul.

Bacias occi(lentacs

ão tod a: aq u lia' Iue e acktm ao occiden t lo m rid ian o
que passa pela viJ!a de Obido , a 13° a o 'ste do Rio de Janeiro

A mais uotaveis desta bacias são: ao noete, a formadas
pelos rios lVladeil'a, Purú , CoaJ'y, T f1'é, Jurmi JaLah~' e Javary
ou Hyaul':", limite do lmperio com o Perú, e ao sul a do rio
GL'Llguaj" .

A cadeia 'cidental d Balbi: chamada das Vel'LenLe por d'E 
chweg-e, jusLinca, pois, completamente o, u nome, fazendo, como
diz o L', enador Pompeo, o diool'tiwn aquarum dos affiuente
do Amazona, Tocantin Parnah:rba, dos do S, Frnnci. co Pa
raná e Pat'aauay, ou das bacia de 2' ordem do Bl'asil, ,eaundo
a divi ão que adoptamos no pre ente trabalho,

Para ligaL'-se as bacia d lé te, j,i tivemos occa ião de apre
sentar Ü onsideeação do goV"l'I1o impel'ial, por int l'medio do
ministel'io da aaricLlILura, 'ommel'cio e obra, publica um
proja Lo de juneção de ln. impOl'lanfe: bacias, e que foi publi
'ado J1 Diario O[flcial do 8 de Maio de 1 60) 11. 10:l.

Mai .. taed ,publicn.ndo em Pal'iz uma pequena brochura oh o
fi tulo Rappol'i particl, w' te I!aut ,'an Francisco, tornamo a
"oHaL' obr a m sma qu tão, a pagina 1;) a 31 da mencionada
brochura no artio-o. Lr . an Francisro e Pro.irct ele jonction du
San Fl'anci. co ti la mel',

)la pl'im ira pal'te do pre ente opu culo.e achará, poi tudo o,
que enlão foi dito relati amente á quesfão da juncção do S, Fran
ci co a0 mal' ou m Jlioe, da juucção da bacia' de 1\ I , . egundo
ii diü elo das bacias h~'d "ogt'apbicas adoptndas.

Na egllnrlêL paete s achal'<t o pt'ojecto que tivemos occa ião
de apre ental' ,i cOl1sideeaçüo do goveel1o imperial, por intermedio
do mini Lerio da aueera, em Junho L.e 1'67 oOI'e a jllncção do
Amazonas ao Prata, e que foi publicado no Jornal da Balda e do
Pará, no Jornal do Gommercio de 16 tt[lplemento, de I
21 d :,llal'ÇO d 1,,6.
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No mencionado projecto, que é repl'oduzido, foi de preferencia
eNcolbido o Guaporé e Madeir'a em vez do Arinos e Tap::.joz, não
só por tel' sido elle especialmente considerado sob o ponto de
vista militar como meio de defeza. das fl'onteiras do Imperio,
como tambem pOl'que julgamos que aquella linha apr'sentarü
menos difficuldades ü sua execução.

Em uma nota additiva faremos algumas transcripções qu
julg-lmos s L' de utilidade.

A juncção do Amazonas ao PraIa, quer 'lla se opere pelo ]\I[n
d iea ou Tapajoz, ou até pelo Purús, r'ealizará, não só a juncção
da bacias de oéste, como tambem a das duas grande bn'ias
fluviaes de l' ordem ou principaes, eollocadas ao norte e sul do
Br'asil, que desta sorte ficaria constituindo, na sua maior' parte,
uma immensa ilha.

Só depois do reconbecimento e estudo das linhas mencionadas
é que se poderá formar' um juizo seguro a I:espeito da melbor
direcção que deverü ::ier adoptada.

Na ter'ceira parte consignar'amos as informações relalivas ás
bacias do cen tro, das quaes ainda não tivemos occasião de ti'atar' .

a qu,3.rta e ultima par'te de te opusculo indicaremos as linhas
das bacias de 3' ol'dem que podem ser aproveitadas para operar'
se a juncção das bacias de 2' ordem entre i, i to é, as do entro
com as de léste e oéste.

Para facilitar a leitura dos projectos de que tr'atamos ne 'te
opusculo, vai a elle annexo a carta corogl'aphica do Imperio,
reduzida pelo Illm. Sr'. tenente'COl"on 1 de engenheir'os Dr. Pedro
Torquato Xaviel' de Brito, da qual o arcbivo militar p rmiLl.io
qre fiz ssemos extt'ahir o' exemplares necessario...

Esta carta, porém, sobrecaL'regada ainda de muita minudencia,
não satisfazendo ao fins que tinhamos em vista, de facilitar o
mai .. poso ivel a,leitur'a dos referidos projectos, apresentamos en
tão uma outra ao lado reduzida a menor escc la, servindo para
indicar as direcções dos rios principaes e as linhas de canaes que
podem ser esLabelecidcLs para obler-se a juncç:áo da. rrincipaes
vias naveo'aveis do Brasil.

Nella se acham traçados os meridianos 0°,6° e 13' a oéste do
Rio de Janeiro, de accordo com o systema das bacias hydrogra
phicus adoptadas.

Da redue ão da pequena carta encarregou-se o nosso distincto
eolJega, O r. capiLáo do stado-maior de l' ela se Dr. Capitolino
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I eregl'ino Severiano da Cunha, com aquelle zelo e pericia que o
distinO'uem.

Vê- e, pelo que acaba de sel' dito, que ['eunindo- e os ramaes
N. e S. do me mo nome que constiLuem a ' bacias de 2' ordem, e
e tas entre i por inte1'medio das de 3' ordem, seentende1'ia sobl'e
o ter['itorio do Bra iI uma ,asla rêde de navegação interior ou
fluvial p1'opríamente dila, como indicam as linba coloridas de
azul da pequena <.:arta, o que facilital'ia a communicação dos
mai' remoto ponto de tão va to territorio com a capital do Im
perio.

Em appendice, <.:omo malel'ia connexa, ajuntaremos um impor
tante documento histori 'o qual a 'al'ta escripla pelo Imper'adol'
Napoleão I ao eu minist1'o do interio[' em 1807, snbre a venda de
di"erso canae' da F1'ança.

Esta carta ficou inedita até 1';29, em que foi publicada no jomal
(ienie Civd,

r elta re,' -Ia-se 'lll toda a , ua alLul'êL Gl elevada intclligencia dn
pr de linado pela natur'ew, pa1'a eL', como foi, o chefe up['emo
de um gL'anJe [10"0, e o fundador de uma dyna Lia, ou o no,o Ro
dolpbo de Hapsbu1'go de ,'ua familia.

(( Os 1'ios os canae n<.wegavei diz Philipps, . ão para as pL'O
vincias e o di 'trictos de um me~mo Estado que elle unem, o que
o oceano é pa1'a o paiz afa 'tado qu' elle epara.

« Se a navegação maL'ilima facilita o commeL'cio e as permuLas
d p1'oducçõ entr'e os difrerente reino" da mesma maneira a
navegação interioL' ,ivilica o commer 'ia e derrama a industria
nas ditr~rent partes de um 111 mo paiz.

« A utilidade e a nece sidad de uma naveaação interior for'am
['econhecida pelos po"o civili ado~, tanto antigo como modeL'
no , os quae' Lem pl'OcuL'ado, pela ex c.:ução de grandes trabalhos
colhe[' as van tagens que d lia l' sultam,»

Em 1826, isto é, luatL' anno apó a emancipação politica do
BL'a iI el'auia,se j<.i, no eio de lia L'epr entaçâo nacional uma
voz eloqu nt a favor da Ila\'{~gaçii.o de nos'o grandes rios.

ExperimenLamos um sentim nLo de bem eDtendido orgulho, re
produzindo aqui o notavel discurso pronunciado na :-essão de 1:2
de Junho do ['eferido anDO, pelo então d putado Romualdo .-\.nto
nio de eixa, fall cido an: bispo da Ba11 ia e 1arquez de an la
Cruz,

«Todas a nar.:ões cuILas e policiada, dizia osabio e \7il'luoso pee
lado, tcm olhauo como nm dos primeiros obj cto do u cui
dado e da 'ua vigilaneia. a naverração dos rios, a abertura de
e trada:; e canaes, que facililam a mais prompla communicar.:ão
eutl'o os differenLe, pontos da up l'ficie dos seus Eslados: todo::;
esses velliculos e meios de <.:ommunic.:ação são eomo veas, que fG~-
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7,em circular O sangue: e os e 'pirito vitaes da cabeça a
'xtremidades e das extl'emiJades â 'abeça do l:Ol'pO politico; é
por e te modo que a acç~LO o a onel'o'ia tio o"ov rno '13 propao"a
rapidamente por LoJa a cil'cumferencia de um O"rande impedo,
onde a unidade politica serü tanto mai' .·olida e duravel, quanto
a ['elações da suas pl'ovincia' 'om o centro do governo forem
mai promptas e meno difficei·.

« Ma ,~e i to é yel'dade a re peito d toda a naçõe.·, quanto
mais a respeito de um PO\'o a;r['icola e commerciante, que dos
immensos ortões de um va to continente, deve l:onduzir os
eu ""eneros ou producto da sua lavoul'a pal'a o tl'ocar no.'

mercados com aqu !les de que lJl'ecisa, e que lhe ão impor
tados dos outro' paize ?

« E' <.:taro que a prosperidade abunJao 'ia ti um tal J)OV an
dani. semjJr'e na razão directa dLl. Iêwilidade de emelLantes tmns
J)odes, c dos meios que o govemo applicar pan1. e te fi m.

«A Franca, a Inglaterra e os Estados-Unidos offe['ecem infinitaii
provas desta verdade, c com especialidade a França, qUfl pa['ece
estar destinada a ser m materia d ivilisação o modelo de todos
os outr'os povos.

« Os ,'obel'bos canaes que ]]1.1, tem abel'to, o de Langlledoc de
iVIontal'gis, de Cbarolai', de Dijon, de rJean ~ outros muito
atLeslarão sempre quanto esta naçüo esclar'ecida reconhece a ne
cessidade de I ['amover pOI' estes meios a prompta irculação do,
'eus producto, e manufacturas,

« Applicando agora estas ob ervaç-,es ao nosso Bra ii, com que
dUl' e magoa não vejo eu, r. Presidente, que, fazp.ndo a natureza
communü.:avel quasi todo o interior' desto immenso e fel'Li! terri
torio por largo "caudaloso rio.' o nosso deleixo tenha ate lloje
üiutilisado e tes beneficio espontaneamente of1el'ecidos pela mão
da Providencia?

« Que, veios embar'aços da navegação destes rios, . e torne tão
tal'dia e d~morada a communica,ção de muitas provincia com a
ua capitaes, e com o centro do ""overno, de que re ultam mil

esto['vos na marcha da admini 'tl'aç~LO: no progresso da felici
dade publica d<lquellas pl'o\'incias, quando eemovidos es es em
baraços o Parü, por xemplo, uma da' mai ['emoLa, podeeia
entret l' a mais acti\'a cone 'pond ncia com a capital do 1mj:erio,
'omo já aqui 10nderal'am mui eloquente e judiciosamente algu ns
nobl'es deputados '.

« Que o layrador. finalmente, e o commel.'(;iante e v ja todo
os dias na impo sibilidade de trazer o seus ""eneros aos poeto
ue mal.', jJ:Jl" tue as enOl'me de pezas e riscos 'ào transporte exce-
dem todo, 01" lucros e tod os ca leulo das e pecula úe ?

« E sera pc, ivel, Sr, Pre idente, que esta Augusta Camara nilo
tome na devida considcra<,;ão um objecto de tanta importancia,
de tão tran 'edente utilidade, lançando mão de todos os meios
que estiverem ao seu alcélnce pora r-emovcr S obstaculos, que
embm'açam a navegação de lantos rios que l"egam esle ameno e
deliciaso paiz ; e por' este modo favor cee a aaricuHura com
mercio, e facilitar a communicação entre os pontos mais centraes
deste 1mperia?

«Que vantagens não eesu1tariam á quatro I)r'oviucias de laLto
Grosso, Para., Goyaz e Piauhy, e, vencidos os embMaços
da lIavegaç~LO dos profundos c 1llagestosos. l'io' Madeira, Tapa
jOl, Toeantimí U .\l'HguClya, l.luJessollJ os !:ieus barco:; e eanoas do
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r.ommcc'cio de,"cee em ei GO, o Gonduzil' alé o poeto da cidade
de Bél mo productos da ua lavom'a ou da sua indu tl'icL?

« A irnarrinação, Sr, Pr idende, levantando o Yéo do futuro.
eu trevê, e con tem pIa jü com prazeI.' a riq ueza e pl'osperidade que
com taes reCUl' os deve afUuiL' em toda e ta.' peovincia , e por
necessaria consequencia, em todo o [mperio,

« O Amazonas, recebendo os tL'ibutos de todos es os gl'and s
rios do intel'iOl',rnereceria então o nome de i\lonal'cha dos rios,dc
a provincia do Pará até hoje de conhecida e J'epu Lada, como uma
lJa' mais pobre e insignificantes do Impeeio, se con tiLuil'ia ú
entl'eposto do comrneecio de muita provincia " e de empenbando
pela ua geandeza o pomposo titulo de' l'l'incipado, preencheria
l'abalnJent> o vOLO', e as indicações da natu['eza, »

A nece sidade e a utilidade de uma nav gação intel'iul', jü lüo
'abalmenf demonstrada nas impoL'Lante ci1acJ,e' LJU' a(;tLbullIO'
J.e fazeI'. vai ainda er posla em relevo com a tran 'cl'ipçüe de
dOI~ul11enlosofficiaes que vamos a .'io'nalae.

:1\ão querendo remon tal' a uma época fi ui ara tada, e 'colbemo
para o nosso ponto de LJtu'tida a data da Teação do ministerio
da agriculLuea, C0111111ercio e obra publicas, em 1861.

Transcreveremos, poi , aqui, dos diversos relatorios ue te
Illinist rio apl'e, entad08 ,l' camaras legi latiya:::, a jJarle relativa
Ü naverTal:üo lluvial e exploeaçfLO de nos os rio .

E ! S docul11 'ntos pert ncem ü bi toria da navegação inLerior
Lio Bra ·'il.

1 Gl

1~1':LA't'ORIO I A 2" DIRE TOIllA DA SE JlE'L'AILIA DE E ''L'ADO DA A dH

CULTUR.\ 'O~I~lERClO E OBRA PUI LlCA, , I IllIGlDO .\0 ItE PECTIVO

MINI 'TRO

Nayega«;ão lluviaI

(( inLo não po uit, sobre e 'te assumptu o >sclaeecilll nLo que
eu de ejava, mas, como já expuz a V. Ex., por occasiao de
L1'atae das obra' publica na pl'ovincias, os pre idenies não
eemettéram os relatoeio exigido" nada menos de nov dei
xál'am de o fazer, e d'cntl'e os relatol'ios l'emeLtidos qua i todo,
..ão mui esca o' em e claL'ecimentos obl'e a navegação fluvial
das respectiva' provincias.

( O avi o-CiL'CUlal' de V, Ex .. ollcitando as in[orlllaçõe que
pódern inLel'essae a. navegação iluvial me habilitará a propôr
tudo o que possa (;oocorre1' para o melhoramento desta' vias de
communi 'a~ão, as mais economi 'a" e qu a. Providencia e
par, io <l1l1ãos cheias sol:Íre o solo da Saota Ceuz. »
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RELATaRIa DO MINI TERia DA AGRICliLT 'RA, COMMERCIO E OBRAS

PUCLlCA "

~avcê'ação nuvial

« DUl'ante o anno ultimamente decorrido pequeno de 'cnvol
vimento teve a Bossa navegação fluvial.

« E' digno de seI' aqui mencionado o resultado obtido das ten
tativas feita paI'a navegaI' o PiI'aby, um dos confluente do Pa
rahyba, na p['Qvincia do Rio de Janei['Q , algumas bal'ca' 'ubil'am
e te rio, e conseguiI'am chegaI' cel'ca de duas leguas de distancia
na estação dos Macacos, pel'tencente ao ramal do caminho de
[erTO d S. PedI'o II,

({ Não nos faltam ['ias que se pI'e tem á. navegação, mas gl'ande
I arte deUe estão cheios de 01 staculos. que só com muito tempo,
e emp['ego de gr'andes capitaes, pode['ão seI' navegados sem
r ceio de gl'ande' perigos.

« Apeza[' de ses obsLaculos, alguns jcL admittem maioI' ou menol'
navegação, que', é de suppo[', 'e il'á desenvolvendo, e acom
panhando todos o outl'OS elomentos de p['ogresso do paiz. Ha.
bem pouco tempo, na pal'te média do Par-ahyba, a menos de 1(j
legua desta CÔI't , apenas navegava uma ou outra canôa; hoje
mai de t['inta barcas o pe['conem entre a ponte do Ypir-anga
Campo BeIlo.

« m do mais importantos rios do lmpel'io, e que mai van
tagens olIer'ece a ser naveO'ado, o r-io de . Francisco, ainda não
foi de todo explo['ado; depende das camaras legishüiva, a appro
vagão de um conLr-ato tendenLe a melho['ar' a navegação da pa['Le
iufer'io[' deste ['ia. Chamo sobr'c este oiJjedo vo sa attcn~ão.

( O go\'er'no imperial encar'['e"'ou uma com'missão, I r'J,'il1.ida
pelo di tindo a L['onomo Errimanuel Liais, de explor'al-o es
tudai-o, desde a sua na 'cente a~é o Pi['apú['a.»

1863

RELATaRia no MINI TERIa DA AGRICULTURA, COi\lMEI CIO E OBRAS

PUBLICAS,

Navcgação nnvial

«Posto que possuimos muitos rios qne dão longa e facil na
v O'ação, e que com pouco dispendio poderiam contribuir gran
de~el1te para o augmento da pl'oduccão da industria naciOnal
barateando o pr-eço de t['anspoete de muitos artigos que não são
actualmente conduzidas aos geandes mcrcl'dos, em razão de não
pod 'r'em pagar' aquelle preço, todavia a navegaçãe fluvial nãO
tem por' or-a tomado o incr'emento a que estas cir'cumstancias
favoravei::; lhe pemúLLem aspirar-. '
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«O governo occupa-se muito seriamente do aproveit.amento
das nos as linhas fluviae, e se, como espero, for habilitado
com os meios neces arios para franquear a navegação do Ama
zona. ao commercio da nações amigas, como já em outro lugar
vos communiquei, mais urgente se tornará a exploração e
exame dos confluente. deste grande rio, muito dos quaes
pre tam-se a uma na.vegação franca por grande extensão e em
qualquer estação do anno.

«( I este caso . tá o rio Puru', na provincia do Amazonas,
cuja exploração já foi encarregada ao capitão de engenheiros
Dr. João Martins da Silva Coutmho.

«( Aguardo o respectivo relatorio para deliberar sobre a con
veniencia de se providenciar ácerca de sua navegação que, se
gundo consta, de embaraçada por :r.ais de 100 legua -.
-. «( O Dr. Emmanuel Liais, que havia sido incumbido pelo go
verno da exploração da parte do rio de S. Francisco, compre
hendida entre a cachoeira de Pirapóra e suas vertentes, acaba
de apresentar um relato rio provisorio, em quecommunicaachar
se terminada sua commi são, e que encontrareis entre os an
nexo da egunda directoria.

(( ómente depois de trabalhos definitivos, aos quaes devem
acompanhar plantas, nivelamentos e outras indicações essen
-iae , e que ficou de enviar se poderá formar juizo seCTuro sobre

a importancia, vantagens e inconvenientes da navegação da parte
SUII rior deste mage toso rio.

« Re onhecida a pos ibilidade da naveCTação do rio Parahyba
(lesde a ponte de Ypiranga até a freguezia de S. José de Campo
BeIlo na provincia do Rio de Janeiro, por e paço de mais de 20
legu::! , os interesse. da lavoura e do commercio, tanto dos mu
nicipios comprehendidos entre aquell s dous pontos, como dos
que se lhes avizinham ou estão com elles relacionados, exigiam
que se procede e aos estudos neces ario para a verificação dos
m ios que cumpre empregar afim de melhorar aqueDa nave
CTação.
" « Ainda mais impork'Lnte se torna esse exame, porquanto, a
refeeida navegação se prende ao trafego do caminho de ferro de
D. Pedr0 II.

« Os engenheiros Keller, pai e filho, foram encarregados dos
respectivos trabalhos, que $e acham concluidos: ofIerecendo ul
timamente aquelles enCTenheiros, á consideração do govel'no
quatro projectos de naveCTação : á sirga, cujas despezas orçam por
506:0008: por vapor, na importancia de 1.560:000$; pelo systema
de eclusa, na somma de 5.000:000$000, e orçam em 301:805 ades
peza que terá de s fazer para melhorar sómente a pequena nave
gáção actua.l. Oppor~unamente o gov roo tomará a deliberação
que fól' mais convemenle a esse respeito. »

1864

RELATO RIO DO l\HNISTERIO DA AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS

PUBLTCAS •

• « At;ttorisado pelo actos I gisl~tivos que co~heceis, o go,erno
ImperIal tem felto quanto é posslvel para ammar a navegação

3



fluvial; porém, já pOI' e ca sear entre nós o e pirito de associação,
já pela falta de intensidade de população, não tem sido po ivel
ainda estabelecer-se e alimentar-se novas linhas de navegação
fluvial.

«( A esse respeito o prorrresso marcha, posto que seguramen t .
com a lentidão exi~ida pefa neces 'idade de acautelar o tbesouro
contra as impruaencias de emprezas mal pen adas, e de não
despender com erviços pouco efficazes o que mais utilmente póde
ser applicado a animar' outras indusirias.

«( Entretanto o governo, convicto das vaniagens que devem
provir ao commercio e á lavoura do aproveiíamento de ta vias
naturaes de communicação, e que geralmente olIerecem um tran
sporte barato aos rreneros commerciaes, trata de fazer explorar
e estudar os nossos principaes rios.»

a 2" sessão da 13" legislatura, nesse mesmo anno, dizia o
novo ministro dessa repariição :

« E' já muito elevada a som ma com que o Estado ubvenciona
a navegação por vapor, tanto costeira corno fluvial.

« Felizmente a despeza CJ.ue . e faz com esLe ramo de erviço 6
compensada pelo desenvolvImento d commercio, e maior activi
dade nas communicacões. »

1865

nELA'rORlO 'DO MINISTERlO DA AGRICULTURA, C01"'I~lERCI E OBRAS

PUBLICA' •

c Explo7'ações de rios. - E tá ainda por explorar a maior val'Le
de nossos rios, cuja navegabilidade, entretanto, om ém Ludar
para bem das conveniencias politico-administeati'i'as, e dos in te
resses d:.t lavoura, commercio e industria.

<s: Basta lançar os olhos sobre o mappa geograpbico do p. iz,
para vermos que, essas grandes via naturaes de communicação.
em um futuro não mui remoto devem levar a civili ação e o bem
estar ás regiões mais centrae' do Imperio, e fazer germinal'
alli os elemento de nos. a grandeza.

« Compenetrado de taes sentimentos, não podia o governo im
perial deixar de prestar séria attenção á um s rviço, do qual se
devem alcançaI' vantagens immediatas, e depende o bem-e tal' e a
prosperidade dos vindouros.

« Tem elle dentro dos limites que lhe haveis a signado uo or
çamento se esforçado por dar vigoroso impulso á exploração dos
nossos rios; e não se descuidará de continuar neste empenbo.

« Cumpriria, entretanto, abrir campo maIS vasto aos re pec
tivos estudos, para o que seria preciso crear uma verba especial
amplamente dotada, e que permittisse estabelecer explorações em
os nossos principaes rios, afim de se poder verificar bem não só a
Sua navegabilidade, e a natureza da navegação que pódem com
portar, mas tambem as difficu1dádes que a ella se oppõe, o meios
de as vencer, e orçar as despezas que exige a remoção dessas
difficuldades, e do estabelecimento de uma na -egação regular. :»
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RELATOlliO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CO~lMERCIO E OBRAS

PUBLICAS.

« O aproveitamento da linhas fluviaes, que o Imperio possue
em grande numero, é, na minha opinião, um dos objecto que
mai deve attrahir a attenção dos altos poderes do ElStado. que
ne"' 'es caminhos natnrae, encontram os instrumentos provi
denciaes do engrandecimento e prosperidade futura do nos o
paiz.

« Embora as circumstancias não favorecessem as explorações
de nossos soberbo rios, cujo regimen e condições não são ainda
bem conhecidos, não deixei de esforçar'-me por dar a este I'amo
de erviço publico o incremento compativel C0m o meios de que
di põe o ministerio a meu cargo. »

1 67

RELATaRIa DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRA

PUBLICAS.

Nave;;ação Fluvial

(( O decreto D. 3749 de 7 de Dezembl'o do anno findo marcal'á
nos fasto da navegação fluvial uma data lão celebre e tão cheia
de 'peranças, uomo a da cal'ta régia de 28 de Janeiro de 1808, que
franqueou os porto do Bra ii ao commercio de todas as nações.

" As magnilicas regiões, que demoram ás margens do mage 
toso Amazonas e de grande numero de seu gigantescos tl'lbu
tado , vão Ibr vemente ser enlreO'ue ti actividade da industria
moderna; sua immensas riquezas naturaes não serão d'ora em
diante a pal'tilha unicamente do indio selvagen1.

(( Novo ramos de industria vão brotaI' do apl'oveilamento e
apllicação de I'iqueza, ntl'e a' quae' porventura muitas de 
conhecida, como acont ceu com a eiva:ia sel'ingueü'a, materia
prima actualmente das mais variadas applicações industriaes,
cojo aproveitamento, entretanto, é muito moderno.

« Pelo mencionado decl'eto de 7 de Dezem bro ultimo, é facul
tada, a contar de 7 de Setembro pl'oximo futul'o, á todas as ban
deims, a navegação dos rios Amazonas at as fl'onteiras do
Brasil, do Tocantins até Cametá, do Tapajoz até Santarém, do
Madeira a Ié BC;H'ba, e do egro até 'lanáos.

" Foi pelo me mo decreto franqueado o I'io de . Francisco até
a cidade do Penedo.

C( E' uma navegação de cerca de 2.000 milhas, que dentl'o em
pouco vai el' ntregue ao commercio de toda a nações.

« Em ul'eve, pois, a pratica riemoDl'trará quão infundados eram
os lugubres progno ticos dos que antevia.m neste facto qua i o
suicidio do 1mpedo.

" Por minha pal'te 11Utl'0 a mais robusta fé U{J:; resultados ue
neficos da medida do gU\'erno im pel'1a.l, »
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1868

RELATORIO DO MINISTEPIO DA AGRICULTURA, COMlI1ER lO E OBRAS
P BLICAS.

« Explorações de r~os.- ossos rio , naveo"~veis em p;ran.dcs
ex.tensões, têm nece sldade de obras hydraullcas da maIOr lm
portancia, e, em alguns pontos, estão inteI'ceptados de obstaculo
venciveis 6mente mediante o emprego de o"I'OSSOS cabedaes, o
que nem as circumstancias financeiras da actualidade, nem as
condições economicas das loca1idades banhadas por esses rios,
permiLtem tão cedo superar de modo a ligar as secçõe nave
gaveis.

« Se, porém, não podemos desde já emprehendeI' essas grandes
obras de que carecem paizes mais antigo , cercados de ondições
muito diversas das nossa . não estão fóra de nosso alcance
certas medidas, a adopção de meios menos dispendiosos, que,
permittindo ligar as secções navegaveis, levem o trabalho e a
prosperidade ao c~ntro de nossas terras incultas e desertas.

« A exploração de no sos rios mais importantes tem sempre
merecido do ministerio a meu cargo a mais decidida a tLenç:.ão .

(( Por minha parte tenho empregado esforços para continuaI'
os estudos bydrographicos dos nossos principaes cnr'sos d'agua,
indispen aveis para se avaliarem o sacriflcios que erão PI'C
cisas, se porventura fór deliberado algum melboramento.

« Nestas idéas, mandei I ['aceder ao exame e exploração da'
cachoeiras do Madeira pelos engenheiros Kellers, cujas bdobili
tações tem por mais de uma vez sido provadas em com missões
identicas.

« A importancia destes estudos salta aos olhos á simples ins
pecção da !lassa cal'ta geographica. Salvas as cachoeiras de te
alfluentes do Amazonas, fica-nos aber'to um caminho economico
e facil p~ra a provincia de Matto-G['o so por meio dos rios Ma
maré e Uaporé. Mais tarde, quando as circumstancias exiO"irem
nossos vindouros ligarão a bacia do Prata COm a do Amazona,
formando assim da maior parte do lmperio uma va ta e con
sideravel ilha.

« Não me lisongeio de se poder tão cedo canalisaI' o Madeira
na secção encachoeirada. Este serviço só poderia ser tentado sem
inconveniente mediante o systema de eclusas, excessivamente
dispendioso, e portanto impraticavel na actualidade, economi
camente fallando. A grande differença dos niveis do rio, além e
áquem desta secção, parece condemnar, á priol'i, quae quer
outras obras. cuja execução, na opinião dos entendidos, pl'odu
ziria profunda alteração no regimen das aguas, e na sua nave
gabilidade.

« ACI'edito, pOI'ém, na possibilidade de se ligaI' o alto e o
baixo Madeira por meio de uma estrada que, na opinião do
engenheiro Dr. Coutinho, não póde exceder de 50 legua .

« Os esclaI'ecimentos que para solução da questão devem for
necer os trabalhos dos engenheiros Kellers me habilitarão a
resolveI' o que a tal I'e..peito pareceI' m is adoptave;.

« O rio de S. FranCISco acha-se no mesmo caso. eu longo
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curso por cinco das nossas mais importantes provincias, a fer
tilidade das ter['as por elle banhadas estão presentemente quasi
sem aproveitamento.

« Apenas uma pequena par'te é actualmente muito navegada
pOl' vapores, em virtude do contrato que por este ministerio foi
celebrado com a companhia Bahiana, cessionaria do Barão de

. LOUl'enço.
« Toda a sua grande extensão, além da parte encachoeirada,

carece de navegação regulal' que, collocando os ribeirinhos em
relações com os grandes I centros de consumo, vá estimular 11
producção tão faci! e abundante nos grandes valles por elle
banhados.

« Comprehendendo a importancia da communicação entre o
baixo e o alto S. Francisco, na parte interceptada pela cachoeira
de Paulo AfI'onso, ordenei explorações e estudos para a cons"
trucção de uma estrada pelo systema que fôr preferivel.

« Dessa commis ão encarreguei ao engenheiro C. Krauss.»

1869

RELATORIO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS

PUBLICAS.

111eios de eomluunieação

« Reservando para outro lugar tratar da navegação maritima e
fluvial, os mais faceis, mais commodos e importantes meios de
communicação, occupar-me-hei sómente das communicações
terrestres e internas '.' .

Navegação por vapor snboencionada pelos cqfres publicas.
« A navegaçõo dos rios Madeira,Purus e Negro, contratada com

Alexandre Paulo de Brito Amorim, ainda não teve principio em
consequencia de não achar-se constituida a companhia; a cujo
cargo ficou esta navegação.

( Logo que fôr incorporada a companhia, começará o serviço,
portanto já estão promptos dous de seus vapores »

Ni;Lo entra em nosso plano tratar aqui da navegaçúo costeira
ou maritima feita pelo' paquetes á vapor das companhias na
cional e das intermediarias entre as diversas provincias.

Se exceptuaemos a navegação do rio Amazonas, feita pelos
vapol'es da compan !lia desse nome, e de alguns outros rios que
"e lançam no ocea:l.O, m pequenas extensões de seus CUl'SOS) e
cuja navegação é mais I L'opl'iamen te dita maritimo-fluvial,póde-se
dizer que não existe ainda no Brasil navegação interior' ou ilu
vial propriamente dita.

A companhia fluvial do Alto Amazonas, fundada nestes ultimos
anDos, sem garantia de juros e apenas auxiliada com a sub
vençúo votada pela Lei n. 124.5 de 28 de Junho de 1865, para a
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navegação deste rio e dos seus confluentes Madeira, Negro e
Purús, na hora em que escrevemos estas linhas, possue já os seus
vapores no porto de Manáos, capital da provincia do Amazonas,
mas os seus estatutos estão ainda dependentes da approvação
do governo.

O correspond'ente de Manáos para o Jornal do Comme7'cio (1),
em data de 28 de Abril, dizia o seguinte:

« Infelizmente a companhia do Alto Amazonas não só não póde
ainda pôr em marcha regular os seus vapores, como nem sequer
está habilitada para fazer as chamadas dos accionistas, a que fôra
obrigada, porque tem os respectivos estatutos presos nessa côrte,
consta-nos que por falta de certa formalidade ' '., "
•••••• o" 0:' •••••••• '" •••••••• , ••••••• of' ••••• ' •••• 0 •••• 0 •• o •••

« Se devéras queremos navegação e comme['cio livre, couvém
de uma vez para sempre libertal-o de tantas I êas e de toda acção
governamental.

« Seja a iniciativa individual quem cr~e, abranja e peL'petue,
porque deve ser ella a nossa unica forç..'1. verdadeiramenLe
activa. » (2)

'ão consignaremos aqui as LentaLívas, que não se póde deixar
de chamar infelizes, para que não sejam clas,'ificadas de outro
modo, de se querer navegar á vapor rios que facilmente se pres
tariam a isso, se porventura precedessem os melhoramentos in
dispensaveis nos pontos em que existem obstaculos naturaes,
oPI ondo-.' a uma livre navegação.

Mas, a nada disto se tem até hoje querido attender, e os resul
tados de semelhantes quichotadas de se querer transpor a t.odo
custo a vapor conedeiras, saltos ou cachoeiL'as, desprezando-se
as prescripções da sciencia e calcando-se aos pés as 1 is do
imples bom senso, redundará, em ultima analyse, em despro

veito do paiz, se, o que é po sivel, arraigar-se a crença, pelos
sinistl'os que hão de necessal'iam nte sobrevil:', de que verdadei
ramente os nossos rios são innavegaveis, ou que eUe são d([Je
rentes dos rios dos out1'os paizes !

No pouco que se tem feito relaiivamente ás explora\-es e .
tudos do regimen de nOSfiOS rios, não se Lêm tido em vista um
plano geral da r.êde fluvial que no futuro deverá cobl'il' todo ter
ritorio do Brasil.

Os, e. tudos tem sido ordenados á capricho dos diversos mi-

(1) N'. 142 de 23 de Muio de 18G9.
(2) Lê-sE' nu guzetilba do Jornal do Commel'cio de 18 ele .Junho do cor

rente auno. n. 1GB:

« Miuistel'io do. agl'icultul'u.-I'or Decreto n. 487'1 de 25 do passado foi
autorisadn. a incorporação da companhiu fluvial do Alto Amazonas, e
approvaram-se os respecti vos esta1:utos. »
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Distros da agricultura que têm dirigido aquella repartição e
como no Bra iI os ministerios succedem-se com uma rapidez ver~

dadeiramente vertiginosa, devida aos vaivens da politica, com
prehende-se que esta parte tão importante da economia publica,
encarada todos os dias sob pontos de vista diversos e de idéas
contrarias, acha-se na impossibilidade, ao menos é o que tem
acontecido até hoje, de prestar os sel'viços que o paiz tem o di
reito de espérar e que lhes são tão necessarios ao seu engrande
cimento e prosperirlade.

e o esboço rapido que aqui traçamos da futura rêde geral das
vias navegavei do Brasil, e que tão toscamente apresentamos,
pela carencia de informações necessarias, não satisfizer as legiti
mas a pi rações de_te grande paiz, que se adoptem outro que me
lhr attinjam os fins que se deve ter em vista, isto é, que se satis
fazendo as mais urgentes neces idades do pre ente, se prevejam
as do futuro.

Mas, o que não é passivei é que por mais tempo continue este
abandono com]leto em objectos de tamanha importuncia á futura
O'randeza elo paiz, pois que o systema que tem sido até hoje geral~

mente seguido é por demais deplorave!.
Não ha muito tempo que um alto funccionario do ministerio de

agl'icultura, fazendo CaD ideraçôes sobre melhoramentos mate
riae , a im exprimia officialmente :

« De todos o ramos da admini tração é o das obra publioas.
. m du ida, o mai importante, e em que e absorve a maior
parte das renda da provlDcia.

« Est t m sido em todos os paizes o assumpto dos mais largos
estudos e dos mais sérios mprehendimento.

~ No nos o paI' m, é forçoso confessar, ainda se acha muito
ciCJu m do que Iora de desejar.

« Começa torlo o nos o atl'azo, da Ialta de uma carta perfeita e
de dado estatistico cel·to e po ii ivo das localidad s e suas t'ela
çõe ,com que po a a admini tração conhecer a necessidade, a.
importancia ai) oluta e relativa, a depend9ncia recipl'oca o valor
actual futul'o, toda. a. cÍ!'cum taneia de execução das obras
pl'ojectadas. E' a im que actualmente ão improBcuos todo o.
e forças do admini~trador pal'a bem acedar ou escolher o melhor,
em muitos ca. o e n ce idade da ol'dem de que trato. Outro
embaraço é o que affecta ü falta de Um systema nece ario ne te
vasto e impol'tante ramo da obras publi a , quer quanto á sua
precisa descriminação e corre pondente concur o municipal, pro
vincial geral, quer relativamente ao p]aJ~o, direcção e traçado
das vias d transporte. Estado não assume áinda todo o onus
do custeio e melhorrmento de certas via de communicação que,
cortando O'randes e populo os centros agricolas e .trazendo imme
diatas vantarrens á mais de uma provincia, estão naturalmente
na e phera da administração O'el'a]. As municipalidade nua estão
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até agora convenientemente instituidas e dotadas para cu tear a
estrada: que se acham lançadas nos municipio' com o pre Limo
limitado á c.irculaçâo de cus productns ne e pontos, A pr'ovin
cia não se encarrega ó daquellas e tradas, que pre tando verda
deiras vantagens á laVOUra e ao desenvolvimento das localidad s
por olldo ão traçadas, e convergindo para a artel'ia pl'incipaes
de vi~ção. a' estradas de ferro e os rios navegaveis per'tençam
por isso obrigadamente á economia provincial e aos respe~tivos

cofre" conseguintemente:: ás despezas de con trucc;ão e conser a
çlio. Em todo o caso, antes de rasgar-se o ólo com o alviâo e de
gemer o machado no eio das flol'e ta ,precisa r'esolver- e o im
pOl'tante problema da fixação do tl'ar.:ado. »

Ei , pois, o e tado em que ainda se acha o Brasil, depoi::; de
quasi meio seculo d sua dmancipação poliLica, tendo diante
de si os exemilos ministl'ados pelas nações culta " e em eu seio
uma população superior a 11 milhões de habitante !

E a causa efficiente do retardamento não só do de envolvimento
da navegação fluvial no Brasil, paiz alias tão maravilhosamente
dotado dos mais soberbos rios do mundo, como tambem de todos
os outros grandes melhoramentos, será verdadeiramente aquella
que geralmente se attribue ?

E' a falta de população, diz-se e não se cessa de repetir, e o
Brasil o confirma quando, tomando assento no conO'resso das
nações cultas, reunido no Campo de Marte, assim o proclamou
emphaticamente:

« Para que eu seja uma das maiores nações do mundo .não pre
ciso senão de população, e para attrabil-a basta que me faça co
nhecido.1>

Apreciação erronea que nos tem conduzido a resultados funes
tos, adiando-se para um futuro sempre remoto a satisfação de
suas mais palpitantes necessidades, e recoerendo-se a certas me
didas, desconhecidas nos paizes civilisado, ou antes a meio
improficuos e mesquinhos, que só têm ser'vido para empeiorar
mais, se é possivel, o nosso já tão deploravel estado de cou as.

A razão, pois, de falta de população que se tem allegado para
explicar·se o não ter ainda o Bra ii se lançado resolutament
nas vias de seu engrandecimento não é procedente, eomo prOcu
raremos mostrar.

·A população actual do Brasil é supel'ior aquella que lossniam
os Estados-Unidos quando contavam um periodo igual de inrle
pendencia, e quando já haviam execu tado e levav.am ao cabo a
execução do seu vasto plano de melhoramentos materiaes, que
tão prodigiosamente hão concorrido pal'a a prosperidade sempre
crescente daquelles Estados. \'

Quer pela ex tensão de seu teeritorio, quasi igual an nosso, nas
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virgens terTas d'Ameri a, como pelos sy (emas de montanha que
o at['ave am, e de ['ias que o regam, o Estado -Unidos, mais do
que outro qualquer' pai:t do mundo, éo mais apto par-a eL' com
par'ado ao no so, pelas condições de identidade que entre elles se
manire tam, e pecialmente quando a comparação fôl' estabele
cida., como vamos fazél-a, referindo-no a um igual decurso
de ind penden ia,

e temos as seITa do mal', a central e das veL'tentes, e ses
grandes obstaculo da natureza, não têm o Estados-Unidos o
Alleghany, ou a sua espinha dor aI! e que repou ando sobre
uma larga ba e, de mai de 40 I gua b.rasileiras attinge a ele
vações d mais de 1,4:00 metros, aS montanhas Rochosas (Roeky
:'.lounta.in ) cujo picos excedem ao dos Pyren o e até os Alp'1, ,
com elevações superiores ao do Monte Branco na Europa, como,
por exemplo, o Mont Brown, cuja altitude é de 4874 metros?

E quanto ao rios, oppõem-se aos nossos O i','lississipi, O S.
LouL'enço, O Conneticut, O Hudson, o Delaware, o Susquehannah,
Potomac, etc.

O Brasil conta hoje 48 annos de independencia e de lmperio.
Os E tados-Unidos proclamaram a sua independencia em 1776

ainda que ella só fosse reconhecida em 1783,
Em I "2-1 contavam, pois os E tado -Unidos O mesmo numera

de annos de independencia que hoje conta o Brasil e conseguinte
ment o Brasil de 1 6H póde seL' comparado aos Estados-Unidos de
1824,

E poderemos off['er esse parallelo, ainda tendo em nosso favor
os exemplo a seguir, e a marcha sempre incessante do proO're o
in tellectual e indust~'ial dos povos?

Pelo recenseamentos feito no' Estados-Unidos de 10 em 10
annos, ve-se que a sua população, omprehendida:1 escrava era
m 1820-9.63 ,000 habitantes, e em 1830-12.<-66,000 habitantes, o

que, f iLa a p['opo['ção, dá para I. 24-10,0S0,000 habitantes.
Esla populaçã é, como se Vê, inferior a que hoje conta o Bra

'iI, pois que em IBG7, segundo o documentos mandados organi
'tU' p lo goveL'no, subia a 11.280,000 habitante, não compl'ehen
dendo- e nas e numero 500,000 indigena ,

Entretanto, t-l.pezar da guerraqu sustentárão com a lnglateITa,
de 1811 a J 15, apre entavão o, Estados-Unido., ob['e a suas
vias de communicação na épocÇ\. a que nos referimos, 18:24, o se
guinte e lisonjeiro quadro do trabalhos executados e em via de
execução:
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Quadro dos trabalhos executados e cm via de oxecuçào nos Estados-Unidos no anno de 1X24 (I)

CANAES ESTRADAS DE FERRO

CLA.SSIFICAÇ.fio B .É
<:

o .::= <>
~ <>

DOS CAN,\.ES E ESTltADAS DE FEltnO cD :::: ('"slo ã ~ Custo
.§ E: ~ Custo tolnl cm por legun jgI Cuslo 101 ai cu por legll:>
~~~ l'éis bmsilelm réis br;\si leira,
o =o to

~ ~----
Communicações sobr0 O liLlJral de bahia em bahin .. 20,6 10 525: 18'28 510:9Hl~ H5,6 22.1<15:3678 152:7858
Melhoramentos lluviaes, canaes e Mminhos latemes 63,8 2~.688. (228 35: :62G8 14,8 L. 34.) :200S HO:í:!J28
COJnmunieações de rio n rio ....................... 1·13,3 31. 313: lU08 21t:l:725g 126,3 20.579:08·l8 1l.i2:9·]aH
Communicoções dos rios aos lagos ................. 561:,7 96 8S1 :BitS 171:2908 1211,2 23. 211: 7tlOS lil):65SH
Linhas diversas para exp. ele um inleresso locaL .... ;'\),7 104.'Jl:08oS 175:N2S 71,1 8.:253:8208 116:1588

1'0101 ......... " ...•............... 853 171.1-89: 302,~ 201: 51'!8 41::>7 75.l.i40: ~42E 155:32U,~

RESUMO GF.I1AL

L efl llClS CL!$to

Canaes.. .... .... .•... 851 171. 889:302H000
Eslrada do ferro....... 48; 75.640:2128000

1.840 247. 529: 544HJOO

Pre~o médio por legun brasileira lDo cnnaI.... 20.1 :512S000
De estrada ele forro ,. 110:320$000

Preço médio reduzido por legun de canal e estrada de fol'l'o. 184:7~4HOOO

(I) LeUros Slll' 1Amérique du Kord.
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'omes deu Compri- CUSTO EM RE'IS
mento eme tradeu de legaas Observuç5e

ferro brazilei/'as Total Por legua

I
D. Pedro n ..... 20,9 27 .525: 9588 920.6008 n
R. Paulo ........ 21,1 ·1.4~1:7508 1.15 :5198
Recife .......... Ui,H 15.07:a:'!158 797:4 2$ (")
Bahia .......... I ,7 16.000:2008 855:6208

Total. ..... 88,6 83.043:3236 937:2836

Preço médio por legua de estrada de ferro no Bra iI. 937: 283
Idem nos Estados-Unidos o'... 155:320S
Ei-s os cOl'oJlarios a que se cbega :
Emquanto o Brasil construio 100legua de e tradas de ferro,

os Estados-Unidos, em um mesmo periodo de independencia,
tinhão construido 487 leguas.

Emquanto o Brasil despendeu 83 mil contos s6mente com a
construcção de 8 ,6 leguas de estradas de ferro das 100 que havia
construido os Estados-Unidos tinbão ele. pendido 7fJ mil contos
com a construcção de 487 leguas ; isto é, com uma despr,za in
ferior de 8 mil contos obtiverão uma extensão de via ferrea ",5
vezes uperior áquella que o Brasil obteve.

E como ó subido que com um pouco mai dos 2/3 da exten ão
obtida pelos Estados- nidos, as nossas trel:: principaes estradas
de ferro de D. Pedro II, Babia e Pernambuco terião alcançado
o rio de S. Francisco, segue-se que já estariâo ligadas ou prestes
a serem ligadas por este excellente meio de communicação a
capital do Imperio com as provincias de Minas, Babia e Per
nambuco.

Se, poi tivessemo imitado e com criterio aquelles E tados o
que podia ser bem razoavelmente exigido, depois de escoado
quasi m ia seculo, certamente que as nossas principaes estradas
de ferro já tel'ião penetrado a esta hora pelo interior do paiz e
alcançado as uas e tações terminaes, isto é, satisfeito assim a
suas mais legitimas aspiraçõe .

Ma não se quiz isso, quiz-se ao contrario arrem dar ou acom-

(') Até 31 de Dezembro de 1867.
(O") Comprehendido o augmento do capital garantido que a companhia

.olicitOll o g9vcrno imperial prometteu, na importanCla de 4.316:9259000.
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panhar a vetusLa Europa, e as on equencias desse desacerto não
se devião f<tzer esperai'.

A época da de iUu ões ja. chegou!
E o que póde de ério ser objecta lo I'elativamen te ti compa

ração que acaba de ficai' estabele ida?
E que importa que digão, e se prove, que as actuaes e tradas

de ferro do Brasil ão melhores ou mais per:leitas do que aqueIJas
que forão então const['uidas pelos Estados-Unidos?

Do que tem necessidade o Brasil) como tinbão os Estados
Unidos, e que elle reclama em altos gritos, é antes a exi Lencia
de vias de communi.cação que fa ilitem o transporte barato de
seus productos, do que a grande velocidade com que estes possão
ser transportados em estradas que, destinadas a atraves ar aldeias
e povoações nascentes, se const['Uião com luxo desnecessario.

No relatorio do ministerio da agricultura apresentado este anno
lê-se a este respeito o seguinte:

« Começado principalmente em 1852 o movimento industrial,
que dotou o paIz destes bellos e importantes meios de commu
nicação, ao cabo de 17 annOS apenas possuimos perto de 660 l<ilo
metros de estrada de ferro, quando as necessidades commerciaes
do paiz reclamão milhares de kilometros.

« Parecia que reconhecida a superioridade destes meios de
transporte, os capitaes se dirigirião para estas especulações
sempre lucrativas quando bem pensadas e dirigidas; entretanto
só com sac['ificios pesados do Estado temos conseguido esses
poucos kilometros de estradas de ferro, os quaes lançados na
lmmensidade do paiz quasi não ão percebidos.

« Para isso tem muito concorrido o systema adoptado na con
strucção de no sas estradas de fe['ro que absorvem grandes ca
pitaes, e exigem constantes e pesados sacrificios dos cofres pu
blicos, sem vantagens correspondentes aos capitalistas, lue en
tregarão seu dinheiro para ua creação.

« D'ahi o de animo por parte destes e o receio de augmentar
os embaraços do Thesouro por parte do Govel'no, os quafls pa
ralysarão um beLIo movimento mdustrial, que, um pouco mais
reflectido, guiado convenientemente, teria levado o paiz, se não
a seguir o exemplo dos Estados-Unidos, que em um igual pe
riodo construio 5000 milhas destas estradas, pelo meno' a n~LO

['ecuar- facilmente ante commettimento , I ar certo cu tosas e
ousados, porém semp['e proveitosos, maxime em um paiz novo,
onde todo os dias as circumstancias melhorão.

« Estou intimamente convencido de que em a ofIreguidão,
com que nos atir'amos a emprezas desta ordem, sofIl'eguidão,
que não só nos levou a quer-el' logo o optimo sem ['eilectir' na im
portancia de capitaes, que ser'ia mi ter para conseguil-o mas
tambem não permittir o estudo completo e consciencioso das
difficuldades das emprezas e dos meios, que convinha empregar
para venceI-as com a menor despeza passiveI. Os mesmos ca
pitaes dispendidos nas pequenas vias fen'eas erião sufficientes
para prolongaI-as por muitos kilometros mais para o inter'ior- o



qu sem duvida as collocaria em pOSlçao economica muita di
versa da actual e diminuira sensivelmente os onus do the
souro. »

Certamente que não ba de ser com as exíguas vel'bas votadas
em artigo additivos no orçamentos ordinarios, ainda quando
ia e prospero o e tado financeiro do paiz, que o Bra iI havia de
poder emprehender os trabalhos de melhoramentos de seu' rios

m larga escala, e unicos que.são proveitosos, como aquelles que
tem exigido geralmente todos os rios do mundo para prestal'em-se
a serem navegados.

Esses trabalhos consistem, como é sabido, nos melhoramentos
de seus leitos, canalisaçõe nos pontos mais obstl'uidos ou na
construcção de canaes lateraes, quando os melhoramentos e a
canalisações ou não ão po siveis ou não são proveitosos, e fi
nalmente no estabelecimento de canaes de divi ão d'agua para.
obter-si' a juncção de rios que correm em vaIles dilIerentes.

Es e' "Tandes melhoramentos tem sido emprehendidos e rea-
li ado', por qua. i todo' os paize ivilisados do mundo.

O E lados- nidos os differente paizes da Europa, como a
Inglatel'1'a, a Fran~a a Belgica, a HolIanda a u cia, a Dina
marca, a Russia e a Halia tem com arande proveito emprehen
diJo e realisado esse grandes trabalho .

E pois, o facto de dizer-se que delles carecem paizes mais an
tigos e cercados de condições mui diversas da nossas, e que só
podemos lançar mão de meios pequeninos 0'1 antes de es.pedi
ente desO'raçados que e re olvem sempre em esbanjamentos
de dinheit'o publicas, sem vantaO'ens reaes para o paiz, revela
ignorancia daquiIlo que e tem dado em outros paizes e que
podia ter applicação ao no ',0,

E ao passo que assim se pensava no Brasil, a respeito dos
grandes melhoramentos que reclamão os nossos magestosos
rios condemnando-se i.Í. ina ção uma pute consideravel da po
pulação brasileiea não só o ribeirinho destes gmndes rios como
os habitantes do interior, não lhes proporcionando trabalho, Oll
matando-lhes os e. timulos deste., pela falta de vias de facil
communicação para os transportes dos genero de sua cultura,
industria e commercio, abrião-se as valvulas do thesouro publico
para a colonisação e emigração estrangeira.

E quando pelo interior do paiz, vegetava como para ita,
grande parte da. sua p pula.~ão,· em e Lado qua i Domade, em lei
de trabalho, arrostando a pobreza e al:;.;uma vezes a miseria,
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mandava o Brasil recrutar, a custa de rios dedinheil'o, na grande,
populosa e commercial cidade de Nova-Yor-k, os vagabundos que
superabundavão em suas ruas!

Felizmente parece que o governo pensa hoje dilIerentemente,
como se póde veI' pela opinião enunciada por um de seus ar

gão :
« O fim, portanto, da coloni ação e emigl'ação em voga no paiz

não é principalmente o upprimento de trabalhadores, de que
carecemos para as culturas já creadas.

« Promovão os altos poder'es do Estado os gl'ande'3 melbora
mentos ma~eriaes, que abráo largo espaço ao emprego de immi-
gran tes e elIes espoI!tanea~ente aftl.uirão. ao raiz. _

« Com elles virár) os capltaes e a mtellIgencla, e nao teremos
de recrutar, com extraordinaria despeza, colono no estran
&eiro a mór Jlarte das veze sem criterio e sem outro fim que
etar grande lucro ao armadores e ao-entes de colonisaç:áo,
como infelizmente tem aconte ido.

« E nem tem sido só este o mal.
« Outro igual pesa sobre os cofres publicas.; as despezas in

fructiferas para estabelecer colonos em núcleos coloniaes, su
jeitos a um regimen .extraordinariamente oneroso. "

E para chegar ao apogêo de grandeza em que hoje se acl1a col
locada a Uniãu Americana, que com justo titulo é con iderada
como a nação mais emprehendedora do mundo, não experimen
tarão aquelles Estados tantas difficuldades e decepções?

Jnnumeras farão as 'ompalJhias L:oncef3SiOJ1élI'ia,' de trabalhos
publi 'os que não poderão levar ao cabo as empre:4as 'ome
çadas.

Os altos poderes do Estado, porém, correrão e seu auxilio.
Votarão-se credito extraordinaI'ios, destinaI'ão-se as economias

do Estado, e crearão-se novas fontes de rIquez1iIs paI'a serem
applicadas e pecialmente à abertul'a de canaes e de estI"Cdas.

O senado dos E 'tados-Unidos, considerando os males que pu
dedão resultaI' daquelle estado de cousas ao engrandecimento
de sua pateia, tomou em 1807 a seguinte resolu\:ão :

« Senado dos Estados-L'nidos, 2 de Março de 1807.
« Resolução do enado: O ,'ecretario de Estado da tl1esouL'aria

fica encarregado de apresen tal' ao senado, em ua proxima
s~ssão, o estado de todo os recursos de que o congresso poderá
dispôr para abrir estraúas e canaes na União j de organisar ao
mesmo tempo o quadro dos grandes trabalhos deste genero que
mais in teressão à prosperidade publica, e que o governo deve
mais pal,ticularmeo Le animar e favorecer; fazendo conhecer as
em prezas já principiada, eu grúo d adiantamento, os meios de
terminal-a, sua utilidade depois de 'ua coneJu ão, finalmen te
~ convidado a apresentar suas proprias idéas sobre os objectos
Importantes relativos á pres nte resolu\:ã.o.-Ceetificado '(lU

forme, .muel A. Ortis, secretario. li
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Cordier, em .'ua historia de navegação interior, publicada em
1820 em Pariz, tornando conhecido na EUl'opa o importante re
latorio dirigido ao senado dos Estados-Unidos, em virtude de
sua re olução, peio secretario de Estado da thesouraria, A. de
GaUatin, assim se exprimio :

« On jucrera sans doute que ce n'est point une circonstance
, ans in téI'êt, et san influence suI' l'avenir de ce peuple extl'aor
dinair , que la délibéI'ation de son énat qui, voulant employer
ses pl'incipales res 'ource à perfectionner et à étendre les com
munications intérieure cba['ge le ministre des finances de lui
peésenter, avec Ie tubleau des ouvrage achevés, commencés ou
projecté, es "ues "UI' le moyens d'améliorer les uns et d'éxé
cu tee le au tre ,

« Uoe teUe décision nonore autant Ie sénat que le ministre
qui s'est monteési digne de son choix : elIe prouve que Ies cbe:,;;
de ce gouvernement sont des bommes d'état; qu ils ont médité

UI'les cau es de la pI'O pél"ité de peuple ; qu ils avent appré
ier le bienfait de la paix : qu iI dédaignent la fau e gloil'e

d'une tro[1 pI'ompte célébrité acqui"e cbérement, soit par les
arme, soit paI' le luxe des arts ; et qu'enfin iI, venlent fonder
la stabilit , la force et la riche se de leur patrie, SUl' la fortune
et le bonbeur des particuliers, Tels ont les principe adoptés et
suivi par Ies fleands fODclionnaires de l' nion.

cc 11'. (Tallatm, ministl'e des finan es, ne donne poiot au sénat
un recueil volumineux de renseiO'nemeot ob curs : iI ne teote
point de montrer on habilité eo créaot de nouveaux 'impõt ; de
,'e di tingu r dans cet art pre que épuisé eo Europe, qUI a pour
lmt.d'areê\c!J I'au peupl s sderni'['esressou['ces ;ilne sevant
pas de l'ac 'roissement des coutributions. et ne coo~idér pOint
L:Omffi uo gaio nationaI. les sommes enlevées aux ouv['iees des
yllle et de campagnes; comme homme d'état ses vues sont plns
]u tes et II us profondes,

« On reconnalt que l'bistoire de peuples a été le sujet de se
médi Lations ; qu'il a su 8aisir le cal"actére ssen tiel de ce pay~
neuf, et apprécieli' le génie des habitants, D'un seul regard, il
emble embrasser ces va tes contrées qui s'éteodent presque du

1)61e a 1'équateur, et de l'atlantique á l'océan pacifique; iI trace
as O'raodes d marcaLiom~ de la nature; dénombre ral idement les

peiocipales rivi res et montagnes ; décrit avec la même clarté
la projects de canaux comm océs ou pl'OpO és ; et fait saillir à
chague page I bien faiL que pl'ocurent le, communication,
paI' terre et par eaII.

« 11 déroule eo, uite le tableau des immen e resources de son
pays ; propose de le appliquer à l'ou'ertuee de C8naux et des
routes ; et démootre clail'ement que le ricbesse publique, aiosi
employée, ont plutôt prêtéa que dépensées ; et que, loio d' tre
pel'dll s p0Ul' le teésor, elles doiven t y ren treI' de mill~ maniéres
avec de gros in térêt ,

« On ne ait, en méditant ce ['appol't ce que l'on doit admireI'
le plu ' de la grande mode tie ou de 1'e.'trême savoir de l'auteur,
qui pré ente avec implicité, et comme si eUes étaieot d'uo autre
écrivaio, les connaíssances les plus profondes, et se mOntre à-la
fois babile admioisteateur, boo ingéoiuer, législateue, eofin
grand bommem d'état.
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« Apres avoir prés~nlé le tableau des amélioralious iL faire, et
les détails de la dépense qui e t de vingt millions d dollars,
Mr. Gallalin fait voir que ron pourrllit tel'miner les ouvrages en
uix. anoées, en prélevan t deux millioD de dollars (1) UI'les re
venu public ,iI s atiache it comparer le différents ré uItals qu on

ndrait, sí ou affectait la même somme en travaux utiles et pro
ductifs ou en ouvrages militair .»

Mais adiante ll'atando da receita, despeza e divida publica dos
E tados-Unidos, dizia ainda Cordier :

« Si i\l. A. Ga1Jatin dans son rapport SUl' le commuoicalions
inlál'ieure' se fllt borné à indiquer les routes t les canaux à
ouvrir, et les sommes à dépen er, iI n'eüt l'empli qu'une partie
de sa mi ion. Le congres l'avait galement chargé de déler
miner les ressources que l'état pouvait employer à cet u 111?e.

« Personne ne pouvait mieux s'acquitel' de celte [úche qu un
ministre des finance it qui l'Unioo doit l'ordre le plus admirable
llans celte braoche importante de tout gouvemement. Celte
partie de son rappor renferme nes ape['çus neufs, des vues pro
fondes, digne des méditations des hommes d'état.

II 00 ait dans tous les paJ"s appr'écier l'utilité de canaux et
des routes, ou peut a.u si partou t se procurer de ingénieuI's
exel'cés POUl' les pr'ojecter, des ouvrier~ pour' y travailler ; iIn
manqu donc nuHe part, ni hommes, Dl inSll'uclion; ma' des
capitaux. ou la sécurité qui les altire, et les ill litulions qui la
fonl naill~e.

« 1. A. Ga1Jalin a puis ammenl eonlribué aux progrc, de la
navigalion in tél'ieure de l'Am rique, 'oil en créant des fonds,
par l'esprit d'or Ire et d'économie établi dan I s finances, oiL en
monteant le me lleur emploi à faire des lerre publiques, soit en
continuant d'encourager le systeme de conces ion, et de venir au
secours des compagmes.

« L'établissement d'une bonne navigation intérieul'e étanl im
po ibIe dans uu pays ou le désordre s'e t mi dans le, finances,
et l' conomie pouvant êtl'e considérée comme le secret de la puis
sance, des richesses et de la durée de c,haque état, uous cl'oyons
utiIe de douuer SUl' les fiuances des Etat;s-Unis un aI el'çu plus
complet que ceux qui ont paru jusqu'ici.

«Em comp:1l'ant les résultats donnés SUl' l'Amérique, 00 recon
oaitra que ce n'est nullement à i'immensité riu terriwíre. au pel'
de valeur des terres, au grand nombre des fleuves naoigables. eles
laes éiendus, eles baies prq(ondes, des ports exceUenis que i Union
doit sa pT'ospeT'ité extr orelinaü'e, mais plutót à i'esprit d'éco
nomie, à l ordre éiabli elans lesflnances, ou pius imméeliaiement,
encore à l'in!luence eles bonnes institutions fJlti conservent les lois,
déoeloppeni ies ialent et les vertus, et ne portent aux premieres
fonctions que ies citouens ies plus recommandables.

« Le minisLel'e impor'lant des finances a été successiv ment
donIlé i.t. des homme d'un rare mérile.

« Mr. Crawford, ministre d puís 1816, suit les mêmes prín
cipes que M. Gallatin, et parviendra i1 l'Muira, et peut'étr'e â ót,e-

(1) Ou quatro mil contos dc l'Úis.
Infejizmente o Brasil de 'pende actualmcnte acima de cinco mil contos

001 dilTercuças lc 'umbios. No orç'amenLo do ministerio ria fa7. nda de
1869 a 1870 acha-se cunsignada, espccialmcnlc para esso filll, a quantia ele
5.129:ô69806!l .
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j ndre la d Ue nationale, malgré les dépenses exlraordinail es né
cessitées par la guerr'e et la création d'une marine militaire.

(( La période la plus remarquable de l'Union, sous le p(Jint de
vue des finances, est celle qui comprend les onze années de 1801
a 1811, durée du ministére de ,Mr. Gallatin (I .

« Pendant cette période, les Etals-Unis ont soldé les dépenses
courantes, remboursé le montant de I'acquisition de la Lomsian~,

et on t paj é en outre plus de 200 millions de francs de la. dette
publique, qui a été ré luite à 240 millions de francs ; tandis que
pendant le même temps chaque état de l'Europe a augmenté sa
dette de plusieurs centaines de rnillions, et même de plusieurs
milliards. »

Quanto aos projectos de juncção de suas principaes bacias hy
drographicas, o governo imperial suppõe que ainda é cedo pava
ir cuidando de melhoramentos desta ordem, porque até hoje nã,o
achou conveniente ordenar alguns estudos a este respeito, nem
tão pouco os mais simples reconhecimentos, como então lhe foi
suggerido.

Na ausencia, pois, dos dados indispensaveis, não se póde
formar um juizo acertado nãG só quanto á praticabilidade dos
referidos projectos como tambem das vantagens que devepia au
ferir o paiz, com a abertura destas novas vias de corrrinuni
cação.

As explorações completas, na verdade sempre custosas, só dil
verião ter lugar, depois que se tiveSSe reconhecido não só a pos
sibilidade como tambem a conveniencia do estabelecimento das
linhas.

Infelizmento nada se sabe ainda a tal respeito.
Os espiritos fortes, porém, continuarão a dizer que só as ge

rações futUl'as poderão pensar em obras tão gigantescas. llinda
que o estado financeiro do paiz lhes venha em seu auxilio. corno
se os resultados já obtidos ha meio seculo pelos Estados-Unidos,
não fossem sufficientes para convencel-o' do contrario.

Do que, porém, não podemos ficar duvidOSOS, é que a lon
ginqua provincia de Matto-Grosso continuará ainda a ficé\,t" por
seculos na completa dependencia do estrangeiro, até talve~' des
nacionalisar-se, e que as aguas de nossos magestosos rios cor
rerão ainda de uma maneira inutil e improficua á agricultu~a, á
industria e ao commercio da ..-asta e uberrima região central do
Brasil.

(1) No Brasil dá-se o caso inverso; assim, desde a creação do min~terio
de agricultura em 1861 até hoje, istb é. no intervallo de 9 annos t'e'm re.
gido esta repartição 11 ministros differentes f _'

4
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o Brasil de 1869 é ainda o Brasil colonia, que se reduzia ao
simples litoral do atlantico ou a sua fronteira maritima.

Para o desenvolvimento de sua prosperidade commercial re
cursos estrategicos e o seu progressivo engrandecimento, cumpre
que se cuide sériamente em obter-se uma navegação inter'ior,
lançando- e desde jéi. os fundamentos da rede geral que no futuro
facilitaréi. a communicação da capital do Imperio com os mais re
motos pontos de seu territorio.

Se LIa navegação interior passarmos a outra ordem de grandes
melhoramentos materiaes, que tão poderosamente concorrem
para o desenvolvimento das forças vitae das nações. o que
se vê?

(( A não ser no Rio de Janeiro, dizia ha pouco o illustrado Sr.
Dr. GaIvão, tratando do portos do Brasil. quaes os melhora
mentos introduzidos nos outro. portos do Imperio .

« Além da collocação de pbaróes pouco mais se tem feito.
(( Quaes os por·tos em que já se achem estabelecida as dócas

com as suas immensas vantagens? ))
« Não existe serviço de pharóes no Imperio; xclama de um

outr'o lado o distincto Sr. Dr. Zozimo Barroso no seu opu culo
sob esse titulo.

« Nossa illumina\.ão maritima póde-se dizer limitada a luzes
de porto entregues aos cuidados das capitanias. )

«Ao passo que na Europa, dizia ultimamente o Sr. Dr. GaIvão
tratando de telegrapbos, todas as cidade fazem parte de uma
via telegraphica, que na India, Calcutá, Bombaim. Madras e todas
as cidades principaes estão ligadas telegraphicamente, no Brasil
quasi nada ha feito. Os Estados- nidos estão ligados á Inglaterra
por dous cabos transatlanticos, a França trata de lançar um
cabo até a America do Norte, e o Brasil parece e tacionario. iso
lado. A Inglaterra, não ·contente de estar ligada telegraphica
mente com os Estados-Unidos e a India, quer tambem levar os
seus L:abos até a Australia. Vide o trabalho do engenheiro Sir
Charles Right que tem por titulo-O telegrapho da India.

« Que papel representa o Brasil no mundo em materia de te
legrapho '. ~

« O anno de 1839 as...:ignala-se pelo termo de duas emprezas
gigantescas, dizia ba pouco o correspondente de Lisboa para o
Jornal do Commercio (I), cujo resultado em prol do interes es
do commercio e da civilisação deve provocar o applauso e o reco
nhecimento da humanidade como proeza incruenta, propria desta
quadra de illustração e de progresso.

({ O isthmo de Suez, cuja abertura Stepbenson e Palmerston o
engenheiro e o estadista britannicos, tanta~ vezes derão como im
praticavel, será franqueado em Outubro á navegação que do
Mediterraneo se dirige aos portos da Asia (2). A' indomita per-

(1) N. 164 de 14 tle Junho tio corrente anno.
(2) Está fixado officialmente para a ceremonia de abel'tu1'R do canal de

Suez o dia 17 de Novembro deste anno.
OGoverno Imperial recebeu, por intermcdio da Legação de Paris, con

vite para tomar !Jade nesta grande festa industl'ial.



51

sevel'ança do S['. Femando de Les eps, cujo nome a hi~toria
['egistl'ará em letras de ouro. deve o mundo a inapreciavel vanta
aem de dispensar o longo circuito m torno da Africa, a passagem
âo Cabo da Boa Esperança, para devassar as opulen tas regiões do
odente.

" O ciume, a apprehensão, a má vontade da Grã-Bretanha, que
Lremia pela segurança do seu Imperio do IndosLão, desvanecêrão
se. Enkincheirada na ilha de Perim na praça de Aden, senhora
de Ma ouah e de outrOs suegidoul'oS da Ab,)'s'linia, confiando na
supedol'idade naval, appetece hoje a l;ouclusão da obrlL de tinada
a appl'oximal-a da parte mais valiosa de suas po sessões_

«( A visitas que eminentes per onagen iuglezes fizel'ão aos tra
balhos do isthmo confirmál'ão ulLimamente a exequibilidade da
tal'e[a que, por espil'iLo de partido, er'a julgada chimel'ica, Times
de 10 do corrente já não hesita em reconhecer que o r'. de Les-

Flp merece infinito eucomio pela sua con tancia, pelo seu trium
pho ; e a inauguração do canal será abl'ilhantada com a pl'e ença
da imperatriz Eugenia,do vice-rei do Eg,)'pto e de uma multidão
de notabilidades.

«( Brindisi, Trie te, Veneza, Mal'selha, vão recuperar para o
Meditenaneo a importancia mel'cautil que perderão no eculo XVi,
depois do ousado commettimento de Vasco da Gama. Essa tran 
fereucia de actividade já não prejudica Portugal, este cantinho
da Em'opa, de ha não muito apeado da primazia navegadora dos
Lempo' de D. Manoel e d D, João !LI.

« Com os melhoramentos introduzidos pela navegação a vapor,
pela multiplicidade dos meio de transpol'le, a abertul'a do canal
de Suez nao siguifica sómente a appl'oximação do commercio da
Iudia ; é o passo decisivo para o grande desenvolvimenLo das
transacções com o celestial lmpel'jo e com o industrioso Japão,
onde mais de 400 milhões de consumidores podem abril' ás fa
bdcas de Inglaterra, da França e da Allemanha aos productJs
agr'ieolas da ltalia) de Hespanha, de Portugal) horizontes nunca
d'anLe cogitados.

\( Emquan o no velho mundo e festeja a ve per'a de semelhante
inaugura9?'0, a infatigavel l'aça auglo-saxonia acaba de concluir,
de outro Jado do Atlantico, mal'avllha não menos transcendente,
e por certo de mais difficil real isação. Completou a collocação
dos cal'ris) atl'avés do vasLo continente, banhado de um lado [elo
Atlantico, do outro pelo Pacifico. A exten ão da via ferrea. de
Nova-Yorka S. Fl'anci co da California mede, pelo menos, 3,000
milhas, ao passo que a distancia maritima de Liverpool a r ova
York nao excede de 2.800.

~< Quand.) e considerão a difficuldades da execuç:.ão, quando
se nota no traje to um espaço de 1700 milha no deserto ex
post.o á in ur'sões dos indios, intel'rompido pelas montanhas
Rocky, e reja alcantiladas fl'aga~ da erra Ne\'i:tda, cusla a er' r
que engenheiros e operarias debellassem taes obstaculos, Cumpre

As ultimas noticia' LIa Europa accrescent>10 quo, o lo dos vapol'es cs
peciaes destinado ao canalde uez, e que já cahio no Tami n, chama-se
O Brasileiro. Depois <lo Great Ea tern é o navio mais comprido que se
conbe e, pois que mede entre as perpendiculares 4'1,. pés: será movido
I DI' mflchina tIe DOO caval10, . .

E não pagan\ o Brasil Ulll dia eslt\ divida de gratirlilo, reservando para
o 10 "apor que sulcar as aquas <lo primeiro canul llup e estabelecer pari:l
a jUl1ct;il de seus grandc.:! l'io:5, o nom do Fernando de Les eps?
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todtnia (;Ul'yar a cerYiz ü. evidencia. De -de l'i aba. sobl'e o Mis
sfluri, para onde havia comboio'" de caminhu d ferro, a linha
estendeu-se por inhospilas regiàe' em 1866 ap nas 40 milhas,
galgando mais de 1,000 milhas nos dous anno seauintes, aca
bando as 700 restantes em m tade do tempo, calcu~ado no pre
sen te curso pelos directores da empreza.

« Em breve se irá de Jova-York ao Sacramento, como se vai
de Lisboa a S. Petersburgo, em deixar o "·agon. O Estado que
encerra nos val1es e nas montanhas o metal precioso mais do que
sufficiente para extinguir a enorme divida publica dos E tados
Unidos será franqueado ao febril ardor especulativo dos anglo
americanos. Terrenos incommensuraveis serão distribuidos aos
aventureiros, e cultivados : casas, igrejas, e colas, sur~iráõ,
como por encanto, em meio das solidões. Os subsidios larga
mente dispendidos pelo thesouro de Washington erão reembol
sados com o rapido incremento dos impo tos. Onde o terreno era
apenas de espaço a espaço pisado por um grupo bisonho de pelles
vermelhas, desabrochará a raça caucasica, vivaz, energica, ro
busta, essencialmente social, colonisadora. (1)

« O egregio francez em Suez e os illustl'es americanos da "ia
ferrea transcontinental tem mais jus ás corôas civicas, ás sym
pathias populares, e admiração dos vindouros, do que os gene
raes do antigo e novo hemispberio, que se distinauem emeando
a ruina, a devastação, o sangue e a morte, fazendo COrrer as la
grimas de milhões de individuas, sem proveito intrinseco para
vencedores ou para vencidos. Oxalá chegue breve o ensejo em
que a santa cruzada das nações contra os horrores das pelejas
consiga proscrever inteiramente a hedionda calamidade, reser
vando o exclusivo culto para os iniciadores dos melhoramentos
materiaes, legitimas bemfeitores da nossa esgecie_

« A estrada de ferro de Nova-York a S. Francisco nos Esta
dos-Unidos é a mais longa linha ferrea que exi~te no mundo.
Segundo o correspondente de Londres para o Jornal do Commer
cio, a direcção que a liI\ha segue é qua~;i uma linha recta para o
occidente, entre os parallelas de latitude 41° e 42' até chegar a
Rocky Mountains; alli inclina-se um pouco para o sul e segue
entre os paralIelos 40° e 41° até o rio Humboldt em Nevada, onde
toma o ruma de sudoéste para Carson City e une-se á estrada de
ferro central do Pacifico na California.

« A estrada atravessa Sierra em linha recta e então dirige-se
para Sacramento e S. Francisco. O preço de transporte em toda
linha que comprehende 3,305 milhas (1,100 leguas), regula por
:E 30,15, mas será reduzido mais tarde a f. 23. Haverá, porém,
uma vez por semana trens de emiarantes de Nova-York para a
California, nos quaes só se pagará .g 10 por pessoa. O caminho
de ferro foi construido por duas, companhias, a Union Pacific
Railroad, partindo de Omaha no territorio de Nebraska, a léste
até Ogden, no territorio de Utah, ao oéste: e a Central Paciflc
Railroad, indo de Ogden a acramento na California. De Sacra_

(1) O Brasil tem procurado ao contrario resolver o problema inverso,
isto e, quer primuil'amente povoar os seus sertões para então cudar com
v"-gap do estudo de suas vias de communicação.

E de accordo com esse pensamento fixo pede in.. tantemen!e não só co- •
lonos cúmo emigrantes á Europa, como até os manda recrutar em
Nova-York.
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menta a Omaha a distancia é de 1,896 milhas; partindo ::lestes
pontos, as duas companhias começárão a edificar a estrada, e a
10 do corrente se unir'ão no Promontory Aill. Foi no l' de Julho
de 1862 que o presidente Lincoln assignou o acto do congresso
autorisando a construcção desta linna, nos termos do qual acto
ella deveria ficar prompta em 1876. Entretanto ella foi terminada
agora, mais de sete annoS antes do prazo marcado! Em 1863
começárão as obras, mas com tanto vagar, que no fim de 1866 só
havião promptas 310 milhas, e nestes dous annOs e quatro mezes
farão construidas 3,300 milhas! »

Diante destes maravilhosos resultados, destas verdadeiras con
quistas da intelligencia e do trabalho, ousará ainda a ignorancia
que gera a incredulidade, chrismar de utopias e chimeras irrea
lisaveis a po sibilidade da realisação em nosso paiz dos grandes
melhoramentos que elle reclama?

E quando a Europa, cheia de assombro, recebe a nova que as
praias do Atlantico estão ligadas ás do Pacifico, pela juncção das
secções de léste e oéste das estradas de ferro dos Estados-Unidos,
terrivel e despedaçadora ao nosso amor proprio nacional é a con
clusão a que se chega no Brasil!

Não tem o Imperio limites ainda demarcados, seus rios e portos
achão-se ainda em primitivo estado da natureza, a illuminação de
sua costa é ainda considerada como luzes de porto, as estradas
de ferro achão-se ainda n'um perido de experiencia, e finalmelfte
o telegrapho electrico não liga ainda uma s6 de suas principaes
cidades á capital do Imperio !

E, entretanto, a geração que passa, mesquinha e abastardada,
trepudia no presente, descuidosa do futuro e deslembradl'l. do ine
xoravel juizo da. posteridade!

O seu veredictum, porém, não p6de ser duvidoso, pois que a
indifferença com que a geração presente tem encarado a magna
questão dos grandes melhoramentos materiaes do Brasil toca a
imbecilidade!

Os partidos politicas, infelizmente, tem desvairado os nossos
estadistas, de fórma qu~ se absorvem quasi exclusivamente em
questõe3 de eleições, cujos resultados tem amesquinhado o paiz,
plantando o desanimo em tão uberrimo torrão.

E (I Brasil que até hoje tem assistido impassivel á luta ingloria
travada. nos arraies contrarias, só tem coibido males da gestão
daquelles que s6 devião curar dos seus grandes e verdadeiros
interesses.

Como os Estados-Unidos em 1812, o Brasil ainda em 1869, nas
emergencias de uma guerra com uma potencia maritima de l'
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ordem) se acharia nas mesmas condições daquelles Estados: e
bloqueados os seus pl'incipaes portos, a capital do lmperio achar
se-hia não só segregada da EUl'opa e do mundo, como tambem
sem poder communicaL'-se com as suas principaes provincias !

O seu commercio seria aniquilado; e a bancarota com todo
seu cortejo de horrores seria o legado da imprevidencia.

Historiando os principaes acontecimentos que se tinhão dado
na Republica do Paraguay, no correr do anno de 1868, dizia o
illustrado escriptor do retrospecto politico do mesmo anno no
Jornal do Commercio:

« Quanto ao Brasil a lição foi dura, e deve ser-lhe proveitosa.
« Matto-Grosso, "a desolada M!l.tto-Gro so, lá es111 a esta hora

abençoando a sua redempção, e recebendo cheia de jubilo seus
libertadores.

" Ê preciso que esta joia do Impe7'io mio fique á merce do es
trangeí7'O nem dependente delle.

« Apezar do estabelecimento da liberdade dos rios, cuidemos
de untl-a mais fortemente á communbão brasileira por meio de
estradas que exclusivamente nos I ertenção.

« Basta de imprevidencia e boa fé.
« Sejamos fortes e seremos re peitados.
« ioguem mais se atrevera a provocar-nos. 1>

Concluindo, seja-no permittido exprimir um pen amento de
qne temos firme convicção dizia o illustrado escriptor :

~ A guerra i!-0 Paragua!J, considerada hoje uma calamidade,
ha de ser des~íJnada no futuro como o ponto de par'tida da []ran~
de-a e prosperidade do Brasil. I)
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JUNCÇÃO DAS BACIAS DE LÉSTE

I

OFFICIO DIRIGIDO AO MINISTERlO DA AGRICULTUR!\, COMMERCrO E

OBRAS PUBLICAS EM 1866

lllm. e Exm. Sr. -A solicitude que o governo imperial tem
mostrado pelo rio de S. Francisco, demonstra claramen te o in
teresse que se liga á questão da navegação a vapor nas suas
aguas.

Infelizmente, a existencia neste rio da conhecida canhoeira de
Paulo Affonso, situada a 55 leguas de sua foz no oceano, obsta
culo invencivel á navegação, tem impedido que o vapor sulque
já grande extensão navegavel de suas aguas superiores.

Assim, uma das primeiras questões, que suscitou o rio de
S. Francisco, pela existencia do referido obstaculo, foi se não
haveria possibilidade e vantagem de unir, por meio de um canal
lateral, as porções navegaveis de seu curso.

O governo imperial, comprehendendo o alcance das vantagens
que desta juncção rssultarião, ordenára a completa exploração do
rio de S. Francisco, para conhecer não só as partes navegaveis
de seu curso, como tambem o meios mais adequados e vanta
josos, que deverião ser empregados afim de obter-se a livre na
vegação até o oceano.

A cachoeira de Paulo Affonso é na verdade um obstaculo inven
civel á navegação.

Para se fazer uma justa idéa da natureza deste obstaculo, basta
dizer-se que a differença de nivel entre o curso superior e infe
rior do l'io, nesta cachoeira, é de 80m de altura vertical, a qual
é inferior sómente de 12m daquella que existe na da celebre
Niágara.

Além disso a cachoeira de Paulo Affonso é precedida e se
guida de uma serie de rochedos, formando catadupas, e que se
estendem pelo rio n'uma extensão maior de 20 leguas.
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Em alguns destes lugares o rio se e treita consideravelmente
e, correndo com vertiginosa velocidade por entl'e massas ele-'
vadas de granito, que formão as uas margens, despenha-se de
grandes alturas, como acontece na cachoeira da Garganta, a ;~

leguas abaixo de Paulo Affonso, e onde a sua largura é menor de
20m (18n,,~8).

Da exploraçã.o feita pelo Sr. F. Halfed neste rio, desde 1l. ca
choeira de Pirapóra até o mar, resultou que o comprimento do
canal lateral, que deveria reunir suas aguas navegaveis, seria de
721eguas, para o qual haveria necessidade de se construir 108
comportas, com cujas obras se deveria gastar uma quantia su
perior a B2.000 :000$, além de uma despeza annual de 40:000$ para
o seu custeio.

Apresentando, porém, este orçamento, declarava o mesmo ex
plorador que, visto a despeza avultada que seria preciso fazer-se,
era, sua opinião não tentar-se a execução de semelhante em
preza.

Entretanto, sendo o transporte por agua, maxime pelos rIos na
turalmente navegaveis, o mais barato meio de viação conhecido,
as vantagens que deverião resultar da juncção directa da grande
extensão navega.vel do rio de S. Francisco com o oceano sel'il0
immensas para a prosperidade do seu extenso valle, o qual se
acha ainda até hoje privado de toda especie de com municação.

Desgraçadamente a excessiva despeza, que 8.carretaria a con
strucção de tão longo canal, e que foi achad.a desproporcionada
com os recursos que offerecia o valle de S. Francisco no estado
presente, não obstante a sua prodigiosa uberdade e riqueza,
condemnára o generoso pensamento que se tivera m vista
quando foi emprehendida a sua exploração.

Com o intuito de chamar de novo a attenção do governo im
perial sobre esta que tão, venho hoje offerecer à consideração de
V. Ex. um plano de reconhecimento, que, realizado, decidirá da
possibilidade ou não de se poder unir as aguas navegaveis do rio
de S. Francisco com as do rio Parnahyba que desaaua no oceano
entre 2° e 3° de latitude sul.

Antes, porém, de chegar a este ponto. cl1n1prp-me apresentar
algumas considerações para que possa ser comprebendid.o este
projecto.

Da barra do rio das Velhas. hoje villa de Guaicuhy, até ,t cidade
de Sabará: é o rio da Velhas perfeitamente navegavel por es-
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paço de l20leguas, effectuando-se os melhoramentos lembrados
pelo seu ultimo explorador, o Sr. Emm. Liais. (I)

Desse mesmo ponto, a villa de Guaicuby, ou melhor desde a
cachoeira de Pirapóra, seis leguas acima desta villa, até á villa
da Barra do Rio Grande, situada na cont1uencia deste rio com
o de S. Francisco, existem 168 leguas, completamente navega
veis desde já a vapor, segundo o seu explorador, o Sr. F.
Halfd. (2)

O rio de S. Fl'ancisco iem abaixo do pontal do rio Grande
quasi 2000" de largura (1866m). (3)

O rio Grande é, segundo o mesmo explorador, completamente
navegavel por espaço de 45 leguas, at á vizinhanças da vilIa. de

(1) Hydrúgraphie du haut San-Fmncisco et du rio das Velhas.
(2) Relatol'io concernente [l exploração do rio ele S. Fl'ancisco, donde

extraJli os dados de que me sirvo nesta commonicação.
(3) Da villa da Barra do Rio-Grande ate á villa do Joaseiro, situaua

obre a margem direita do rio e ponto projectado da estação terminal da
estrada de felTo da Bnhia, dll cuja apitaI dista 90 leguas, o rio de S. Fran
cisco apresenta ainda 79 legulls completamente navegaveis, desde que
forem removidos o obstaculos que exi tem na chamada cachoeira do So
brndinho, a 7leguas acima deste villa, e unico lugar onde presentemente
exislem perigos á navegação em toda esta extensão.

Esta navega\:ão estende- e ainda por mais 22 legulls até ó. yilla da Boa
Vista, situadu. sobre a ma gem esquerda e pertencente 'l provincia de
Pernambuco, de coja capital dista 180 leguni;.

E' ~em du\'icla n. immcdia~õ s desle ponto qu drve vil' terminar a
e. l1'nda de ferro destn provincia, . e porventura não o fi7,er no ponto fl'Ou
teiro ao .loaseiro.

A Jlavegação nestas 2~ leguas . jfl um pouco mais trabalhosa, e forte
em geral a velocidade da corrpnt ; mas ale, este ponto chogão os barcos
m;ndos na navegação deste rio.

Rectificadas as linhas do. canaes, como propõe o seu explorador, [l. na
vegAç'ão se fará, por '111, desombaraçadumente.

Da villa da Boa-Vista até o lugar chamado Vargom Redonda, n'um' in
(ervaHe cle 45 legua , navegão sóm nte ajoujo. o canuas, e as difficuldacles
a uma navegação rr.gullU· vão empl'e crescendo com a nmltiplicaçüo los
bancos, que originuo fortes correntes e até quódas el'agua, e canuas ch giio
ainda at' 3 leguas mais abaixo deste ponto, e acima da cachaeira cle !ta
"pari a. a partir da qual toda [l. na\'ega,üo torna-so então impo sivel.

A 9 leguas desta ultima cachoeira apresenta-se a de Paulo AITonso, c o
rio continúa aindfl fortomente encachooirado por mais 14 legunJ, atú o parlo
rlai; Piranhas, d'onde comera d novo a nave(l'lI~ão até o mal' u'uma ex
tonsão de 41 I gua .
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Campo-Largo, onde a sua largura. é ainda TIJaior de 100m , a sua
profundidade maxima de 3m,6, a velocidade de sua corrente de
om,n por segundo, fornecendo neste tempo 187",22 d'agua, isto é,
um volume duplo daquelle que no mesmo tempo fornece o Sena
em Paris.

Nenhum obstaculo, continúa o referido explorador, embaraça
a navegação nest:t extensão, e ainda vão as embarcações mais 20
leguas pelo rio acima até o Limoeiro, sendo, porém, esta nave
gação já trabalhosa.

Do Limoeiro em diante começa o rio a ser obstruido.
O rio Preto, confiuente do rio Grande, dá tambem navegação

mais ou menos trabalhosa 32 leguas acima ele sua foz, até á For
mosa.

A povoação ou arraial da Formosa, que não estcí. figurada na
carta corographica do Imperio, se acha algumas leguas ao norte
da freguezia de Santa Rita, situada sobre o rio Preto.

Assim, resumindo-se, tem-se, desde a cidade de Sabará até a
Formosa, quasi em linha recta a do S. ao N., 360 leguas de ma
gnificas rios navegaveis, como indica o seguinte quadro:

LEGUAS

De Sabará á villa de Guaicuhy........................... 120
Da villa de Guaicuhy ou melhor de Pirapóra á villa da

Barra do Rio-Grande.......... 168
Da villa da Barra do Rio-Grande á villa de Campo Largo.. 45
Da foz do rio Preto á Formosa.......................... 32

365
Agora chamarei a attenção de V. Ex. sobre o rio Parnahyba.
No relatorio apre. entado á assembléa legislatívado Píauhy, por

occasião da abertura de suas sessões em Junho do anno pas ado,
dizia o Exm. Sr. presidente desta provincia : (1)

« NAVEGAÇÃO A VAPOR. - Cada vez me convenço mais de que
o Piauby deve esperar, com plausível fundamento, uma som ma
íncalculavel de beneficias da navegação a vapoe no rio Parna
byba.

«Este rio, desde a sua nascente até a sua foz no Atlantico, atea
vessando a provincia em toda a extensão desta no espaço de 300
leguas, tendo um sem numero de estabelecimentos agricolas e va
rias nucleos internos de população ás suas margens, que não
fi cão a grande distancia do interior da provincia, porque a lar
gura desta será de umas 70 leguas; podendo, além desta razão,
restabelecer facil communicação para certos lugares ainda mais

(1) Diario O,dicial de 2,) de Novembro de 18f\5, n. 270.
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e moto', 'orno Bom-J ,'U' anta Philomena, por meio de seus
TJI'lncipaes triúutario,~ ,. em summa, dotado de todas a corrdic;ões
de navegabilidade, ahi e Lêl fadado I elos decreto' previden te da
natureza a ser uma das arterias vitaes Ido progr'esso e da civili a
ção de ta terra, que deve á natureza muita' outra provas de sua
liberalidade,

«( Em preza nascente, a navegação a vapor no rio Parnahyba tem,
não ob tante, vivificado com a sua influencia as fontes da riqueza
publica e particular. I

« A que. senão a ella, na maior parte imputar o ciesenvolvimento
que se vai operando na agricultura, no commercio, nas finançns
geraes e provinciaes, como já deixei demonstrado?

« A quem, senão a ella, somos devedores dessa facilidade de
transporte, que, além de accelerar a propagação das luzes, eco
nomisa as despezas da producção e por conseguinte as do con
sumo?

(C Confiada a uma companhia, incorporada com o capital de
150:0008000 em 1859, data em que começou a navegação a vapor,
tem essa companhia cumprido os compromissos do seu contracto,
encontrando no seu novo gerente, José Joaquim Avelino, um
empregado fiel e zeloso.

« Actualmente occupa el1a no serviço da navegação dois vapo·
res : o Urussuhy, com força col1ectiva de 24 cavallos, arqueando
80 toneladas, e tripolado por 23 pessoas, com o calado de 4 a 5
palmos d'c'gua . e o Conselheiro Paranaguá, que aqui chegou a 2
de Março deste anno, cuja força col1ectiva é de 40 cavallos, lota
ção de 100 toneladas, equipagem 21, e calado 3 1/2 a 4 pal
mos.

(/. Estes dois vapores navegão entre o porto desta cidade e o da
Parnahyba, 90 leO'uas, pouco mais ou menos, e ainda entre o
desta cidade e o da villa de S, Gonçalo, 40 leguas, fazendo por
tanto um trajecto de 130 leO'uas.

«( O seu trajecto comprebende passageiros e cargas. em cuja
conducção os auxilião duas barcas de ferro, propriedades da com
panhia. O comi ustivel que consomem é lenha extrahida das
mattas da provincia, regulando 80 a 100 achas por hora.

« A companhia, por intermedio da directoria, em oflicio de 6 de
Março ultimo, offereceu á presidencia os mencionados vapores e
barcas para transportarem gratuitamen te até á cidade da Parna
hyba os con tingen tes de forças que tivessem de ser enviados
desta provincia com destino ú. guerra actual.

« Tão patriotico offerp.cimento, por mim acceito e nunca a saz
louvado, já tem redundado em não pequena economia aos cofres.

« Pr tendo estend r a navegação a vapor, desele Já, até o porto
da villa de Jerumenba, 40 leguas acima da d,e S, Gonçalo, e bre
vemente tambem poderá ser ella emprehendida até a vill-a do
Bom-Jesus da Gurgueia ea freguezia de Santa Pbilomena, ficando
assim quasi todo navegado o rio Parnahyba.

« Entretanto, para que esta navegação faça-se com a devida
cautela e proveito, cumpre que se levante a planta do rio e se
procedão a certos trabalhos hydrographicos indispensaveis. Tenho
em mente satisfazer quanto antes a semelbantes necessidades,
utilisando-me da consignação inserida nO orçamento actual para
melhoramento da mesma navegação, ». .

Se V. Ex se dignar abrir a carta corogl'aphica do Imperio,
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coordenada pelo falIecido general Niemeyer (1) veeá que a villa
de Jerumenha está situada sobre a margem direita do rio Gur
gueia, um dos maiores tributarias do rio Parnabyba, e perto da
sua confluencia neste ultimo rio.

O rio Gurgueia, como figura a carta, corre de sul para noete,
com uma inclinação nordeste, e lança-se no Parnabyba pela sua
margem oriental a umas 170 leguas de sua foz no oceano.

Esse grande confluente do rio Parnabyba ainda não foi explo
rado, e é por consequencia muito pouco conhecido; entretanto
resulta, não só do que disse a presldencia do Piauby na parte de
seu relataria acima citado, como de informações particulares que
obtive, que esse rio poderá prestar-se a uma navegação regular,
pois que desde tempo immemorial descem por- elIe grandes ca
nôas, balsas e pequenos barcos, de que e u 'a geralmente nos
nossos rios.

E' ainda por este rio que se el'l'ectua o transporte de alguns ge·
nero do sertão do Piauby, e que vão ter- ti. sua capital.

O desenvolvimento do rio GaL'gueia, contado de de a vilJa d> Je.
rumenha até ti. extr'emidade sul da gL'ande Jagõa d PamaguiL (e
não Paranaguá), deverá. seL', com pouca differença, igual ao des
envolvimento do rio Pamabyba, desde a viHa de JeL'munha ao
oceano, isto é, de 170Ieguas.

A lagúa de Pamaguá., pelas dimensões figurad(;'.s na carta, de
verá ter umas 8 a {) leguas de comprimento NS : a geograpbia
do Sr. Pompêo entretanto lbe dá sómente 4leguas.

Assim, desde a foz do Parnabyba, no oceano, até á extremi·
dade sul da lagôa, o desenvolvimento dos dous .ios é de 340 le
guas, pouco mais ou menos.

Na metade desta distancia, do oceano á villa ce Jerumenba, a
navegação a vapor é já felizmente uma realidade, melhoramento
este que, sem duvida alguma, se deve ti. mudança operada em
1852, da capital do Piauhy de Oeit'as para a cidade de Theresina,
situada sobre a margem oriental do rio Pamahyba.

A navegação, que se faz pelo rio Gurgueia no seu e tado primi
tivo, é um indicio favoravel de que neHe poder-se-ha estabelecer
uma navegação regular, removendo-se os obstaculos que porven.
tura possão existir.

SP, pois, o rio Gurgueia não se recusar completamente a que
nelle se esta.beleça uma navegação r guiar! questão eskl. que só

(1) Alluexa hojo ao pt'escnlo upu uJu.
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poderá ser decidida depoi ' que eUe for explorado e conbecido, ter
se-ba assim 340 leguas de rios navegaveis, desaguando no oceano
sem entrar nesse computo mais de 100 leguas tambem navega
veis, Parnabyba acima.

A diStancia em linha recta horizontal, que separa a extremi
dade sul da lagôa de Parnaguá da freguezia de Santa Rita, algu
gumas lerruas ao sul da Formosa, e até onde o rio Preto se presta
<i navegação, como já tive occasião de mostrar, tratando do vaUe
do rio <le S. Francisco é apenas de 25 leguas, pouco mais ou
menos,

Como V. Ex. vê, 25 leguas em linha recta separão 360 leguas
de rios navegaveis no interior do paiz, de 340 leguas de rios
navegaveis desaguando no oceano! A conveniencia, por
tanto, de reunil'-se estes rios por meio de um canal, julgo ser de
evidencia manifesta. Mas entre os dous pontos extremos passa a
sen'a das Vertentes, assim chamada por d'Eschwege, porque faz
o clivortium aquarum dos affluentes dos principaes rios do Brasil,
e que neste lugar toma o nome de serra dos Do us Irmãos. Se
gundo O me,'mO d'Escb"\vege, e ta ser-ra é a menos elevada do s, TS

tema orologico brasileiro, Corrobor'a esta asserção o Sr o Pomp' o,
que na sua geographia diz ser o aspecto physico da provincia d o
Piauby nas extremas, ao sul e a léste, cercado de serras de pouca
elevação.

A passagem do canal pelo lugar da ,erra não se faria indubi
tavelmente sem grandes difficuldadeso Uma part~ deste canal
teria naturalmente de passar em subterraneo, obroa sempre diffi
cil, na verdade, mas não S6m exemplo' em outros paizes. E a este
respeito omittirei longas cítaç-es o

Os subterraneos de Re vasUe (o antigo e o novo), o de apper
ton e o de Bliswortb, na Inglaterra, são obra~ deste genero, O
subterraneo de Sapperton, no canal entre o Tamisa e o Severn,
tem 3830nl de campl'imen to, tl foi perfurado em Gannos, em rocha
igualmente duri sima,

Os subterraneos de Riqueval, no canal de Sto Quentin, e o de
PouilIy, no de Bourgogne, mai notaveis em França, relativa
mente <i sua extensão, tem o lu 5675m de comprimento, e é um
dos mais longos subterraneos de canal que existem, e o 2° perto
de 3600m •

As difficuldades que se tiverilo de vencer no 1·, pela abundan
dancia de agua encontrada, farão immensas.

Ainda pode ser qualificada deste genero a monumental obra, de



64

que já se ufana o Brasil de possuir, o tunuel gr'ande da estl'ada de
forro de D. Pedro 11, subtel'raneo perfurado em 7 anuas, na rocha
viva, com 223i m de comprimento.

A respeito da extensão da paete do canal, que deverá orovavel
mente passar em subterraneo, só exames preliminares da locali
dade poderão determinar approximadamente ; mas em todo o caso
é de supp6r que seja o seu compr-imento mui inferior ao do sub
terraneo da estL'ada de ferro de D. Pedro II, acima citado.

Quanto, pOl'ém, á extensão total do canal, elIa não poderá ex
ceder de 15 a 20 leguas no maximo, e isto pelas segumtes consi
derações :

Já tive occasião de dizer que a distancia em recta da extremi
dade sul da lagoa de Parnaguá á fl'eguezia de Santa Rita era de
25 leguas, pouco mais ou menOs.

Mas, como a freguezia de Santa Rita se acha algumas leguas ao
sul da Formosa, até onde o rio Preto é navegavel, e sendo de
suppor que este rio, . melhorado ou mesmo canalisado em maior
ou menor extens~o, se preste a ser navegado ainda algumas le
guas acima da já referida povoação da Formosa,e que de um outro
lado será passivei aproveitar-se algumas leguas de um dos rios
que vão ter ao sul da lagoa, os rios Parahim e Poçõens' por estas
razões tudo leva a crêr que o comprimento total do canal propria
mente dito não deverá exceder de 15 a 20 leguas. no maximo.

Assim com um canal de pouco mais ou menos 80 a 100 kilome
tros se estabelecerá urna navegação regular de mais de 700 leguas
(1) de rios, quasi em linha recta, desde o interior da provincia de
Minas até o oceano!

(1) Esse numero elevá-se a mais de 1100 leguas, se se considerar tambcm
as leguns navegaveis dos principaes affiuentes e confluente do rio de S.
Francisco, comprehendidos entre Pirapóra e a villa de Boa-Vista, isto é, no
interval10 de suas 270 leguas navegaveis, fomo indica a seguinte tabella :

NOMES DOS RIOS MARGEM LEGUAS NAVEGAVEIS

Rio das Velhas ..••• 0. ooo,. o••. o, o(d).o. 0 ••• 0. ooo" ooooo' o. o.. 120

Paraúnao. o" . ooo" oo. oo.• oo' o••... oo..•. oo. o" oo" o. oo. ooo.' 8
Jequitahy. oo. o. O' o•.. ooo•• 0. oo... (d) ...... 0.0. "0 o00 0'0 o'.. .•• 28
Paracalúo o. o.•. oooo•. oo' •. oo.••. (e) .•.•.. oo.. o ooo..•.• , O" 64
Rio da Prata •.•. o• o. oo••• oo•.•. o.••. o•. o.•. oo oo.•.•. o•. oo 20

Rio Preto ••• o. o ••.• o" ..... o' ., oo.•••.•.•.•• o•••.• o' oo•.•••• 10

Rio do Som no •• ooooooo' ••. ooo. o.•. o•• ooo. o.•.• ooooooooo•.••• o 10

A transportar •.• o•.••. oo• oo. oo• ooo. o•.•• o• . 260
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o comprim nto do canal é, como vê V. Ex., noLavelmenl in
ferior' ao de grande paete dos canaes conhecidos e quasi 1/" da
quelle que julgou-se ser necessario para o canal lateral que de
veria reunir as aguas navegaveis do rio de S. Francisco. E se a
diITerença do nivel dos dous valles não fôr excessiva, como é na
tural que aconteça, visto como as serras são pouco elevadas,
sendo esta repartida em uma extensão de quasi 100 kilometro. , (I

declive por kilometro não deverá ser exagerado, e conseO'uinte
mente desapparecerá LI. necessidade de multiplicação de um
grande numero de comporta sempre custosas e que tanto dif
ficultão a navegação.

E como em geral as serras que atravessão o Brasil não apre
sentão es acontinuidade rigorosa como vem figurada nas cartas,
pois que na Mantiqueira, continuação da grande cadêa do Espi
nbaço, na provincia de Minas, e a mais montanhosa das provin
cia.; do Imperio, forão encontrados pelos engenheiros da com
panhia União e Industria pontos que permittião a passagem da
estrada com declives moderados, é licito supp0r que existem
Lambem nos Dous Irmãos ponto que permiLtão a passagem do
canal sem que haja necessidade de se recorrer á constr'ucção de
subterraneo e muito menos de 10nO'os subterraneos.

Â abertura de te canal ligaria ao commercio do mundo o ex
tenso e uberrimo valie de S. Francisco e facilitaria a comam
nicação das vastas e ferteis planicies da florescente provincia do
Piauhy.

E não sel'ião só estas tres provincias que gozarião das van-

Trnnsporte _...... 260
Urucuia (e).......................... 33
Pardo (e) •.•.•.•...••...•••.•.• _. 12
Pandeiros '" . (e).. .. .. ...........•...... (j

Rio Verde Grande (1)......................... 30
Cllrinhanha (e)......................... 20
Corrente (e).·....................... 24
I io Grande (e)................ 65
Rio Preto o •• o" •••••• o. •••••••••••• 3~

Rio Branco. . . . . . . . .. ...........................•........•.. 9

Total dos conflllente~......... .. .. 4U3
Rio de S. Francisco. . .. . 270
Parnahyba GlIl'gueia........................................ 340

1.103
5
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tagens de tão grande melhoramento: as da Bahia, Pernambuco,
Maranhão e até Goyaz delle recolherião beneficos fructos.

O movimento, o pl'ogl'esso e a iLla penetral'ião assim' P0l'
aquellas regiões, que j?-zem hoje adol'mecidas em pr-ofundi sim o
lethargo e condemnadas a U"'1á quasi completa esterilidade, pela
difficuldade do tr-ansporte que se oppõe á expol'tac;.ão, em larga es
cala, dos variados productús de seu abundantissimo sólo. O
preço deste transporte para o litoral, em quasi todo o valle su
perior do rio de S. Francisco, actualmente é tão elevado que
póde-se dizel', sem receio de el'rar, excede ao valor da merca
doria transportada!

Eis uma das causas, se não a unica, pOl'que ainda naquellas
formosas regiões dorme a T'irjUe::;a somno profundo debaixo dos
pés da pobreza acordada, como eloquentemente disse em oflicio
ao ministerio do imperio o ex-presidente da provincia de Minas,
o Sr. Jcsé Bento da Cunha Figueil'edo. A praticabilidade ou não
do projecto, que tenho a honra de apresentar a V. Ex., apena
esboçado de uma man~ira imperfeita, pela carencia completa de
dados positivo , póde e deve até ser primeiramente verificada em
uma viagem de simples reconhecimento.

O engenheil'o que fór encar'regado das e reconhecimento, de
verá seguindo pelo rio Paroahyba, subir, se fór' possivel, embar
cado pelo rio Gurgueia, até á lagua de Pal'Daguá.

Nesta viagem examinar-ia perfunctor-iamente as condições de
sua navegabilida:ie, e por meio de estações e colhidas conve
nientemente determinaria as suas posições geographicas, e faria
um nivelamento barometl'ico em toda esta extensão.

ma vez em Pal'Daguá, procuraria infor-mar-se de pessoas
praticas da localidade das cir-cumstancias do curso dos rios Pa
rahim, Poçõens, e de um tel'ceiL'o rio que se acha a léste deste
ultimo, e que conflue no rio GUl'O'ueia alO'umas leguas ao norte da
lagôa.

Com e tas infol'mações e a indicu.ção do volume das aguas
destes r'ios, que podel'ia determinal' exactamente, estaria habili
tado a pronunciar'-se pela maneira a mais conveniente de serem
elles aproveitados e utilisados I ara a alimen tação do canal,
questão importante e a primeiL'a que se deve ter em vista, tra
tando-se de projectos desta natureza.

Da laCTóa de Parnaguá seguiria embarcado, até onde fosso pos
sivel, por aquelle rio que melhor se prestasse a ser aproveitado
para a navegação, e onde examinaria tambem perfunctoriamenL
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os obstaculos que existem ao estabelecimento de uma navegação
regular.

E galgando depois a serra dos Dous Irmãos, cuja altitude de
seus dilIerentes pontos determinaria, descel'ia pela sua encosta
meridional ao valle do rio de S, Francisco, Neste valle vi itaria
o Rio Preto, que já é pouco mais ou menos conhecido. O seu re
gr'esso fal"se-hia facilmente da villa da BarTa á capital da Bahia.

No seu relatol'io devel'ia expõr cil'cumstanciadamente as dif
ficuldades que o terreno ofl'erecesse á l'ealização da empreza, sua
natureza geologica, o gráo da navegabilidade dos rios, e as mais
amplas e completa informações para habilital' o governo im
perial a resolver como julgasse conveniente.

Seo pl'ojecto fosse julgado inexequivel, a mesma sorte estaria
resenada com mais forte l'azão ainda ao do Sr. Dr. Macedo,
mencionado pelo Sr. Halfeld á pag. 36 de eu l'elatorio ; e as
aguas do S. Francisco, condemnarlas a COrTerem por longo tempo
ainda, se não improductivamente, ao menos sem que dellas se
possa tirar a maxima van tagem passiveI.

Se, porém, o contraeio acontecesse, estaria assim o gover'no
habilitacdo a ordenal', quando julgasse conveniente, os estudos
definitivos da linha.

Se acaso os estudos definitivos da linha fo sem ordenados, o
projecto me pal'ece sel' de vantagem tão intuitiva, que, ouso
a.ffil'mal', a sua realização sel'ia uma questão de tempo. Como
con equencia dos gl'ttnde' melhoramentos que 'e projecta em,
talvez fOuse conveniente a crcação de uma pl'ovincia na margens
do rio de S. Francisco.

Pal'a formação de 'ta provincia podel'ião con,correr as vastas
pr'ovincias de Goyaz, Minas, Bahia e Piauhy, as quae , l'eu
nidas, apl'esentão uma supel'flcie territorial de 6 ,00 legua qua
dradas geographi as ou de 20 ao gl'âo.

A nova provincia poderia constituil'-se c fi as eguintes co
mal'cas : do Rio de S. Francisco e Par-acatú, pertencentes á pro
vincia du i\linas-Gel'ae ; com a do Rio de S. Franci "cO e de
Urubú, pel'tencentes Ü, da Sahia ; c fi a de Pal'OagucÍo ou parte
deHa, da de Piauhy; e finalmente cOm parte das comar'cas do
Porto Imperial, Palma e Cavalcanti, da provincia de Goyaz, que
se achão a léste da gl'ande serl'a denominll.da dos Pilões ou do
Teixeim, até o seu j)l'olongament norte, e i;to se aca o l:on i
doraç -as d . outl'a Ol' 10m nCLo ::;0 orpuzassem A reunião de tll.S
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comarcas eleval'ia as dimensõe' da nova proYincia a, l'oUCO mais
ou menos, 140 leguasde N. a S., e 100 de E. fi. O.

A capital estava natul'almente designada na iml ortante villa da
Barra do Rio-Geande. A sua posição geogl'aphica lhe daria e se
direito como incontestavel.

Além desta consideração, accresce ser esta villa ou cidade a
mais adiantada e civilisada que existe nas margens superiores do
rio de S. Francisco. E' o berço de filhos illustres e que tanto
honrão á famosa provincia da Bahia. Julgo inopportuno e ten
der-me nesta occasião sobre este ponto, que s6mente apresento
como complemento ao projecto.

A creação desta provincia seria conveniente. porque, realiza
das que fossem as obras do canal, eUa se acharia consolidada, e
a sua capital apta a desempenhar o importante papel a que era
destinada, como o emporia de todo o commercio do valle de S.
Francisco. E quando mais tarde as tres principaes estradas de
ferro, da Bahia, Pernambuco e de D. Pedro II, tivessem alcan
çado um ponto navegavel do grande rio, realizando assim as suas
mais legitimas aspirações, irião já ahi encontrar a sentada em
uma de sua' margens a capital de uma provincia, e, com a na,e
gação do rio, desenvolvida a agricultura, a industria e o commer
cio, e tas potente alavancas da civilisação e do progresso.

Vê, pois, V. Ex. que a abertura do canal projectado, em lugar
de ser um concurrente nocivo, seria um poderoso auxiliar ás es
tradas de ferro que a esta hora demandão o rio de S. Francisco.
Nessa época a capital da nova provincia se acharia então, pela sua
posição geographica, em magnificas condições de communicação :
pelo rio de S. Francisco acima, rio das '\ elha e estrada dI' ferro
de D. Pedro II, com as provincias de Minas, Rio de Janeiro e a
capital do Imperio ; pelo rio de S. Francisco abaixo com as esta
ções terminaes das estradas de ferro da Bahia e Pernambuco
que vão ter a estas capitaes; pelo rio Grande e Parnahyba com
as provincias de Piauhy e Maranhão e o oceano, e conseguinte
mente com toda. as outras provincias do norte; e finalmente pelo
rio Paracatú com esta importante cidade e a provincia de Goyaz.

E desta maneira ficaria ligado pelo interior o sul ao norte do
Imperio em uma exten. ão quasi igual á metade de sua extensão
total; questão importantissima sob o ponto de vista e ·trategico
especialmente nas eventualidades de uma ~uelTa com uma poten
cia maritima. E logo que o vapor se tivesse encarregado de ap
proximal' estes lugare', separados hoje por tão grandes distan-
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cias, os fio electricos ligando entre si as estradas de ferro, e
irradiando-se em todas as direcções, completarião uma va ta réde
de communicações telegraphicas pelo interior do paiz.

Então a capital do Bra.sil, coma já lembrou um distincto mineiro
poderia na futuro elevar- e sobre as margens do magesto o rio,
collocando-se a sim no coração do Imperio.

Aproveito a occasião que se me olIerece para apresentar a V.
Ex. os pro te ·tos de minha consideração e respeito.

DeoSl guarde a V. Ex. Paris, 25 de Março de IS66 -Illm. e
Exm. SI'. conselheiro Dr. Antonio Francisco de Paula e Souza,
mini tro e. ecretario de estado dos negocias da agricultura, com
mercio eobra publicas. - Eduardo Jose de Moraes, I' tenente de
engeI:lheiros, (Diario Qfficial de 8 de faia de 1866, n. 103).

II

o RIO DE S. FRANCISCO

o rio de S. Francisco pela sua extensão foi achado ser o 16° dos
maiores rios do globo, e o 3' dos da America do Sul.

Nasce na encosta oriental da serra da Canastra, entre 20° e
20' e 30' de latitude austral, e a 3' pouco mais ou menos de lon
gitude a oeste do Rio de Janeiro.

Em seu curso dirige-se primeiramente de oe te a léste em
uma pequena distancia, relativamente á sua extensão, e depois
do sul a,) norte, em seu maior comprimento, para tomar final
mente a direcção de oeste a léste, e lan«;:-ar-se no oceano por 10°
de latitude sul.

Serve de limite de sepal'ação ás provincias da Bahia e de Per
nambuco, e Sel'gipe de Alagàas. O rio de . Francisco tem sido
estudado em quasi toda sua extensão, pois que as explorações
effectuadas têm tido lugar des:ie a ua foz nO oceano até á con
fluencia do rio Paraopeba, a ISo 49' de latitude sul.

Esta distancia foi achada ser de 427 1/2 leguas geogl'aphicas ou
de 20 ao grão.

A pade ainda não explorada é, segundo informações obtidas
nos lugares, de 50 leguas pouco mais ou menOs.

Infelizmente, a navega«;:.ão não póde fazer-se directamente em
toda a sua extensão.
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Acima e abaixo da coníluencia do rio Paraopeba, o leito do
. Francisco é obsLruido de rochedos que 'e descobrem nas

baixas aguas.
A 3 leguas deste ponto, subindo-se o rio os rochedos come

çüo a se mostrar e se e tendem até 2 leguas, pouco mais Ou
menos, abaixo da confiuencia do rio Pará, de cujo ponto até ás
suas vertentes a navegação póde ter lugar sem embaraç0.

A partir da cachoeira dos Casados a 12 legua. pouco mais ou
menos abaixo da confiuencia do rio ParaOlJeba, até Pirapórfl,em
uma extensão de quasi 301eguas, existem uns 30 e tantos pontos
aonde os rochedos se oppõem á navegação regular durante as
baixas agua .

Ko ultimo destes pontos, em Pirap6ra, a differença de nivel
que existe entre o curso superior e inferior do rio é de quasi
4m, o que torna a passagem impraticavel.

Antes de receber o rio Paraopeba oS. Francisco tem uma
largura de 140m, uma profundidade maxima, na etiag , de 3m ,2fi,
e uma velocidade 'superI1cial de om,36 por segundo, fomecendo
no mesmo temp'o 130m ,3 d'agua.

Neste intervallo recebe o . Francisco alO'uns confluentes im
portante, porém que não se prestão "i, navegação enão durante
as cheias, e isto mesmo em pequenas exten ões de seus cursos.

De Pirapóra á sua foz no oceano, o reconhecimento do rio foi
executado por um outro engenheiro, o Sr. F. Halfeld.

De Pirnpóra até á cachoeira do obradinbo em uma extensão
de 239 leguas, se acha oS. Franci co em boas condições para
receber uma navegação regular a vapor.

Segundo o seu explorador, o trahalhos necessarios para me
lhoral' alguns de seus pontos e impedir em outros a corrosão de
suas margens, em toda esta extensão, não se elevão a uma
somma importante.

Neste intervallo recebe o S. Francisco os seusmai conside
ravei confluente', os quaes apresentão grand s extensões na
vegaveis e que varião de 40 a 120 leguas.

O rio das '\ elbas. a 5 leguas abaixo de Pirapóra lhe fornece,
pela ua mal'gem dir'eita, 209m 3 d'agua por segundo: este rio é
navegavel até a cidade de Sabará, n'urna p-xtens[o de 120 le
guas, sendo préviamente melhor9.do n'uns 30 e tantos pontos
a tuaJmente embaraçados de rochedos.

A 20 leguas abaixo da conOuencia do rio das Velbas de"emboca
pela maegem esquerda o rio Paracatú, que DO mesmo tempo
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lhe fornece o enorme volume de Morn,3 d'agua, e que é navegavel
até o porto de Burity) situado a 64 leguas acima de sua con
fiuencia.

O rio Urucuia, navegavel n'uma extenção de35 leguas, desem
boca tam bem pela margem esquerda do rio de S. Francisco, a
11 leguas abaixo da confiuencia do Paracatú, e fornece por se
gundo 166m ,3 d'agua.

Finalmente o rio Grande, cuja foz existe tamb~m na ~argem

esquerda e a 168 leguas de Pirapóra, é perfeitamente navegavel
n'uma distancia de 45 leguas) até a villa de Campo-Largo, per
tencente á provincia da Bahia) e onde a sua largura é ainda de
107m , e o volume d'agua fornecido por segundo de 187m ,3.

Depois de ter recebido as aguas do rio Grande oS. Francisco
tem uma largurade 1870m , uma das mais consideraveis que attinge
este rio.

A '7 leguas abaixo da cachoeira do Sobradinho se acha a villa do
Joazeiro) pertencente á provincia da Bahia, situada a 90 leguas
ao N O. da capital desta provincia, e ponto projectado para a
estação terrpinal da estrada de ferro desta provincia,

Neste ponto) a largura do rio é de 770'" e o volume d'agua
fornocido por segundo de 2007m ,3.

Exceptuando-se a cachoeira do Sobradi,nho, unico lugar em
toda esta extensão onde se encontmm actualmente obstaculos
ou perigos á navegação, obstaculos que podem ser facilmente
dest.midos, segundo o seu explorador. a navegação regular a
vapor' póde facilmente ser estabelecida n'uma extensão de 247
leO'uas.

De Joazeiro até á villa de Boa-Vista, situada sobre a margem
esquerda e I ertencente ti, provincia de Pernambuco, de cuja ca
pital dista pouco mais ou menos 180 leguas) n'um intervallo de
22leguas, alguns obstaculos existem ainda á navegação.

Hectificando-se, porém, as linhns dos canaes, como propoz o
Sr. Halfeld, a circulação no referido intervallo poderá efl'ectuar-se
livremente. E' neste intervallo que deve vir terminar a estrada
de ferro de Pernambuco, provavelmente no ponto fronteiro ao
Joazeiro, pal'a assim ligar-se com a linha da Bahia) por uma
ponte sobre o rio.

De Boa-Vista até á varO'em Redonda, n'uma distancia de 451e
O'uas circulam ainda canôas e ajoujas, mas e"ta navegação é já
difficuItosa, ainda que até 3 leguas abaixo deste pOlltO desção
canôas, que vão até acima da cachoeira de Itaparica, donde então
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prinCIpia uma serie de rochedos atravessando o rio de lado
a lado, e impedindo completamente a navegação.

A 9 leguas abaixo da cachoeira de Itaparica apresenta-se a
magestosa cachoeira de Paulo Affonso, a rival da celebre Niá
gara.

Jeste lugar as duas partes do rio se acham separadas por
uma differença de nivel de som, a qual é somente inferior de 12m
daquelIa que existe na cachoeira do Niágara.

Segundo a descripção feita pelo explorador desta parte do rio,
tres quMas successivas, como na do Niãgara, formão esta im
portante cataracla.

A primeira tem 'pouco mais ou menos 10m , a segunda quasi
que 15m e a t<:rceira 56m pouco mais ou menos.

A partü' deste ponto, o rio corre até Piranhas por entre massas
elevadas de granito, que estreitão por t~l fôrma as Suas mar
gens que, a 3 leguas abaixo, no lugar chamado Garganta, sua
largura é menor de .20m, o que produz uma vertiginosa veloci
dade na corrente ..

De Piranhas até o mar, o rio se acha em condições normaes
para a navegação, n'uma extensão de 41 leguas, e onde elIa já ~e

faz actualmente.

Vê-se, pois, pelo que acaba de ser dito, que esta importante ar
teria fluvial, que atravessa o interior do Brasil, e cujo valie é
habitado por quasi ]/6 da população do Imperio, se acha, por
causa de obstaculos naturaes que ahi se encontrão, privada ainda
d'uma navegação a vapor.

Tambem a primeira questão que suscitou o S. Francisco para
nelIe se estabelecer esta navegação foi a seguinte: se não seria
passiveI e vantajoso construir-se um canal lateral que, partindo
de um ponto situado acima das primeiras cachoeiras, viesse ter
minar em um ponto abaixo das ultimas, para as im ligar-se di
rectamente as porções navegaveis da parte superior com a
outras tambem nayegaveis da parte infer-ior do rio, a exemIlo do
que se praticou nos Estados-Unidos para a juncção dos dois
grandes lagos Erié e Gntario, por intel'media do canal 'VellanJ,
que fez evitar a cachoeira do Niágar'a. (1)

(1) O canal Welland tem um comprimento de 45 kilometros, ou um pouco
mais de 8 leguaes geograpbicas. O viajante vindo do lago Erié, diz o
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o govemo imperial occupou-se desta importante que tão, e não
tem mesmo deixado de prestar eu concurso a tudo o que diz
re peito aos melhoramentos do rio 8. Francisco.

As im, em 1852 o 81'. Halfeld foi encarregado do estudo da
maior parte do regimen do curso des te rio. Depois de ter des
empenhado a sua commis ão, este engenheiro re umio assim a
questão:

« O comprimen to do canal lateral deverá er de 7~ leguas geo
graphicas, o qual deverá ser excavado na sua malar parte em
rocha e exigirá a con tl'ucção de 108 e lu as. Para estes iraba
balhos o ~overno deve despender uma somma superior a
32.000: OOO$uOO.

« Então, disse o 8r. Halfeld, visto uma tão grande despeza para
tomar navegavel esta parte difficultosa do S. Francisco, desde
Boa-Vi ta até o Pão d'As ucar, é minha opinião não emprehen
der-se a execução de uma tal obra. »

Entretanto, apezar disso, dois annos depoi da apre 'entação
oflicial do relataria do r Halfeld, encarregava o govemo impe
l'ial ao r. Liais de explorar a parte uperior do rio 8. Francisco,
para conhecer-se até que ponto a naveO'ação podia ser levada
directamen te.

Pelas considerações desenvolvidas na Hydrographia do alto
8. Francisco e do rio das Velhas, este senhor é de opinião que
se deve escolher o rio das Velhas como o melhor prolongamento
da parte superior navegavel do rio de 8. Francisco; e e ta pre
Ierencia é fundada na consid ração de que as despeza que se
tenham de fazer com este trabalho serão muito menos conside
raveis do que aquellas que exigirá o melhoramento do proprio
l'io de 8. Francis o, e sobre outras considerações apresen tadas
no atlas de ta parte do rio.

As im, sommando-se ás 122 leguas navegaveis do rio das Ve
lhas, de de ua confluencia até 8abará, a 19° 55' de latitude sul,
com ás 315 legua praticaveis do S. Francisco tem-se um total
de 437 leguas pedeitameote acce siveis.
~e e trajecto mais de metade póde desde já receber uma na-

major Poussin, que pôde apenas descobrir o limites ieste mar interior,
prosegllindo llm~ direcção norto, sobe pOUl~o mais ou menos 12"', o se Yê
obrigado a eles 01' immodiatamente 105.... pam alcançar a plani('ie ondo se
acha o lago Oniario, o que tem mui de 160 milhas de comprimento elo
léste a oeste. A Sllp l'ficio elo lago Erié é olevaela ele 100n>. acima ela do
lago Ontario. E' esta enorme dinareIH;.a de nivel entro o dois immensos
resel'vatorios naturaos que fórma a oatUl'acta do Niáónra.
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vegação regular, fazendo-se desapparecer os obstaculos que exis
tem actualmente na C<.1.choeira do Sobl'adinho.

Mais tarde a parte do . Franci co situada acima de Pirapóra
poderá. então ser melhorada; o que estabelecerá. uma commu
nicação directa e completa en (re todos os pon tos da parte sup rior
do valle com a parte inferior.

Um começo de navegação existe já sobre esta porção do rio,
por meio de ajoujo., que, nas cheias, podem tran pôr em alguns
dia a di Lancia que separa o Paraopeba de Pirapóra ; e quando
a navegação a vapor tiver sido substituida áquella já activa que
existe abaixo deste ponto, este melhoramento tera sem duvida

. por etreito de desenvolyer a circulação sobre a parte superior
do rio ~cima de Pirapóra.

Como dizia Pa cal: les I'ivieres sont des chemins qui maT'cllent
et qui pOI'ten: paI'tout oli l'on veut alleI' e con tituindo elles,
como se sabe, o mais economico meio de transporte, comprehen
de-se, pois,as gl'andes vantagens que deverião resultar ao desen
volYimento industrial' commercial do rico ,alIe do S. Francisco,
se fosse passiveI faier-se communicar directamente o alto do rio
com o oceano sem que houvesse necessidade de constituir-se um
longo canal,como o canal lateral proposto, cuja despeza achou- e
estar em muita desproporção com os recursos actuaes do
paiz.

Entretanto para chegar-se a um prompto melhOramento deste
estado de cousas, nada deverá ser desprezado, porque a falta de
meios faceis de communicação, e de transportes baratos do inte
rior para o litoral, con:lemna os habitantes destas ricas l'egiõe
a 6 produzirem ou extrahirem os generos de sua industria e
cultura em limitadissima escala por terem diante de si uma
perspectiva de preço 'do transporte, igualando, se não até exce
dendo, o valor da mercadoria transportada!

A existencia, 1ais, de te facto, verdadeiramente lastimavel,
obriga aos agricultores e industriaes a uma producção limitaLla,
segundo as nece sidades dos municipios Yizinhos, e algumas
vezes até sómente egundo as necessidades de seus respectivos
municipios.

E', pois, a inac~ão que assim é imposta ri. 11m[\, população con
sideravel, que sem duvida alguma se augmental'ia ob o influxo
de uma melhor situação, desenvolvendo por cO:1sequencia os re
cursos do paiz, como tem acontecido em outras par'l.es, e nota
velmente nos E tados- ·nidos. Foi sem duvida alguma aos pro-
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diO'io, 'ClS trabalhos de communicação interior executados nesse
paiz, que deve elJe o desenvolvimento colo sal que apresentou
em tão pouco tempo, A emigração tem sempre se dirigido para
elle em larga escala; as im, desde 1841, até o mez de Maio de
1866, i to é, n'um periodo de 20 annos, o numero dos emigran
tes elevou-se a 3,500,000, o que representa mais de terça parte da
população do Bl'asil.

Foi pen ando na situação daquelles lugares e nos resultados
grandiosos, que não é rhimerico esperar de uma mudança no
sy tema de communicação da parte norte da provincia de Minas
com o litoral, que concebi o proj<>cto de um canal de juncção com
o oceano, projecto que. tendo dirigido ultimamente ao governo
imperial, foi publiclld.o no n, 103 do Diario O.fficial do Brasil de
8 de Maio de 1866.

Antes de entrar nos pormenores do projecto desse canal de
juncção, julO'o conveniente consiO'nar aqui, tratando dos rios do
Brasil, o que em 1834 Mr, Claude De champs então inspector
geral das pontes e calçadas, dizia dos rios da França:

« Finalmente, o 'alma, de Chalons a Lyão. o ena e o i\Jal'ne,
os doi manan iae da capital, o Loira, de Orlean a Nantes, o
Garonna, da embocadura do canal do meio-dia aBordéos o Rbo
dano de Lyão a Beaucaire, e muitos outro rios todo mais ou
meno em circum. taneia de senirem utilmente li circulnção do
commercio intel'io)', se achüo ainda embaraçados de con teu ções
infol'me ou de obstaculo natur-aes, qne os navegantes só podem
vencei' cóm trabalhos ou forços verdadeiramente exteaordina
rios. Esta parte tão importante da economia public.a, n'uma pa
lavra, jaz ainda entregue a um esfado de abandono, que o go
vemo não póde deixar de empenhar-se em fazer ce. sar, »

O votos de Ir. Deschamps . e acbão hoje realizados muito
além de seus desejos (I),

(l Em 183G assim se exprimia Mr. E. Grangez :
"Depuis ettn époqnc (1840) 1 ~ lignes:'L l'ollyertul'p desqucll€s (,tnít

de Line l'emprunl dr ltG Illillion. conll'llct(· pa)' I'Etal, pré de!2') uns aupo.
I'o.yo.nt, et d'aul.rrs ligne~ concédces :i 1'indllslrip priv('o, ont ('lé livr('es Ú
la nlwigalion, l'rr.l]lle toules cellp, qui. depu is H,~3, out ('I.é l'ohject d'al
locntiollS cxtr:lorrlinairc , r10nt lo Illolllant 110 s'(·](o"o pas:i moi 11.' dc370
millions, Icmpli., ent acLlleJl 1ll0llt leul' dostínation,

« Le;; dépellses J'r;;tant ,i raire .ont p,lrlicllli"remcnte applicable :i
l'nlll,"liorntion de ln naYig,ltion r\(oj"\ exislante,

« En d(·hol'. do CP Ue na"jgalion, Irs Iru\':llIx rn cours d'oxécution, 01.
f]ui on Lo.insi pnur ohj cl ln c,ma1;, ntion 1 , parti s d rivÍl'rcs non7.l1a"i
gnbles o.ujourc!'hlli, ninsi que la crention de nouveuux Cllnaux, ne s'eten
rirnl pus au tJpl,'\ de Hill;. ; j dóvcloppeJl1ent de, parlies SUl' lesquelles
\e- tl'UVllUX sont u, penclus rlC'pllis ql1r]ques nnné , ne dppa. srp"s til k.

(l C'est une 'tellduo dr peu d'imporlai1ce compo.ro.lhement iL ceHes dos
\'oies n:wigahle ,dont le COlllmerce est actueU n'ent en po. sC'ssion : car,
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III

PROJECTO DE JUNCÇÃO DO RIO DE S. FRANCISCO AO MAR

o rio Preto, que desagua no rio Grande, confiuente do S. Fran
cisco, é, segundo o Sr. Halfeld, navegavel n'uma extensão de 32
leguas} pouco mais ou menos, desde o arraial da Formc.sa até â

sua foz no rio Grande.
Este ultimo é io-ualmente navegavel desde a confluencia do rio

Preto até á sua juncção com o rio de . Franci coo
Nas vizinhanças da villa de Campo-Largo, a 45 leguas a ima

de sua foz, o rio Grande tem uma largura de 107m} uma profun
didade de perto de 4m, uma velocidade de Om,77 por segundo, e for
nece neste tempo 190m cubicos d'agua.

E O duplo do volume d'agua que, no mesmo tempo, fornece o
Sena em Paris.

O rio Grande tem sua embocadura no S. Ft'on isco, perto do
parallelo de 12° sul, a 0° 30' de longitude oeste do Rio de Janeiro.

Acima e abaixo déste ponto o S. Francisco apresenta longas
extensões navegaveis.

Subindo-se o rio, ofIerece elle, até ã cachoeira de Pirapóra, 168
leguas sem nenhum obstaculo.

Esta extensão se acha toda preparada pela natureza para re
ceber uma naveo-açâo a vapor.

De Pirapóra até ás suas vertentes, como jü foi diLo, o S. Fran
ci co póde ser melhorado sob o ponto de vista da grande nave
gação intel"ior, e isto n'uma extensão de, pouco mais ou m nos,
100leguas.

Escolhendo-se, porém, o rio das Velhas, por eu o sel" melho
ramento mais facil e menos dispendioso, como prolongamento
deste systeilla de navegação} tem-se, a partir de sua juncção com
o S. Francisco, a 5 leguas abaixo de Pirapóra, uma nova extensão
de 122 leguas, até ü cidade de Sabará, a 19° 53' 52" de latitude
sul, e a l' 13' 49" de longitude oeste do Rio de Janeiro.

Assim, resumindo-se as distancias que se prestão ao estabele
cimento da navegação, desde a cidade de Sabará até O arraial da
Formosa, sobre o rio Preto, acha-se 362 leguas de rios, quasi
em linha recta} e correndo do sul ao norte.

saur 130 k. qui figuront dans los statistiquo publiéod jusqu'ici. mnis SUl'
lesquels la na,igation n'a plus lieu de f'ait, ces commuoications pl'ésonteot
uu développemeot de 13,115 kilométres. l)
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o quadeo seguinte indiea esl.as distancias:
De Sabaeá ii baera do rio das Velhas ou á villa de

Guaicuhy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 %2
Da villa de Guaicuby á bana do Rio Gl'ande. . . . . . . . . . . 163
Da barra do rio Grande á villa do Campo-Largo ' 45
Da foz do eio Preto ao arraial da Formosa.... ' . . . . . . . . 32

Leguas............... 3H2
Descendo-se agora o S. Francisco da confiuencia do rio Grande,

a 'ha-se ainda 14ô leguas navegaveis até ás quédas deste rio na
Vargem Redonda.

Esta ultima parte póde ser dividida em tres secções distinctas.
A primeira secção, desde a villa da Barra do Rio Grande até á

villa do Joaseiro, completamente navegavel quando se fizer de
sapparecer as pedr'as que obstruem o canal navegavel da ca
choeira do Sobradinho, a 7 leguas acima desta ultima villa, tem
uma extensi:'lO de 79 leguas.

A villa do Joaseiro é, como já foi dito, o ponto em que deve
terminal' a esteada de feero da provincia da Bahia.

A segunda sec<;:ão, paetindo do Joaseiro) podeeá, quando se tivel'
111 lhorado o rio, como propoz o seu explorador, ser navegavel
até ii Boa-Vi ·ta, per·tencente á provincia de Pernambuco, sobre
uma extensão de 22 leguas.

E' no intervalIo destas villas, como já foi igualmente dito) que
deve vir terminar a estrada de ferro de Pernambuco, que já se
a.cha construida até Agua-Preta.

A terceira e ultima secção, 45 Jegua ,depois dos melhoramentos
indispensaveis, e que provavelmente deveráõ ser um pouco
mais custosos, poderá conduzir ainda a navegação a.té á Vargem
Redonda.

Total das leguas das tres secções: 146.

Assim, sem entrar em linha de conta com os numerosos con
fiuen les navegaveis do S. Francisco, vê-se que existe em seu
valle primeiramente 3n2 leguas de rios quasi immediatamente na
vegaveis, e 146 que poderão se tornar igualmente, sobretudo as
duas primeiras secções, realizados os que sejão os melhoramen
tos assignalados, o que prefaz um total de 508leguas.

Para chegarmos ao canal d· jUl1cção é necessario que nos occu
pemos com o valIe do Pal·nahyba.

O rio Parnahyba nasce na serra de Tabatinga na pi'ovincia de
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Goyaz, e) depoi de um eurso d quasi 350 leguas, lança-se no
oceano entre 2° e 3° de latitude sul.

Este rio não corre empre na mesma direcção. De uas verten
tes ti confluencia do rio Gurgueia, a direcção de seu curso é SO.
NE. pouco mais ou meno '.

Da confluencia do Gurguei:l. ao o 'eano o rio Parnahyba cone
de ui ao norte, com ligeira inclinação a -1 E.

A navegação a var ar no l'io Pa1'llabyba foi e tabelecida em ] -9,
e elle já tem sido percorrido a vapor desde a sua foz até Ü. con
fiuencia do rio Gurgueia, um de seus mais caudainsos tributarias
e que desagua a 170 leguas acima de sua foz no Oceano.

Comquanto o rio Gurgueiu não tenba sido explorado, 'abe-se
comtudo que n'uma extensão de, pouco mai~ ou menos,170 le
guas, desde a sua juncção com o Parnahyba até ü lagoa de Par
naguã na provincia de Piauby, eXIste de ba muito um systema de
navegação estabelecido, é verdade, em condições primiLIvas, mas
que deixa suppor com razão que nelle poderia estabelecer-se a
grande navegação interior depoi' de alg-uns melboramentos que
talvez não sejão cOnsideravoitl, pois que at~ o presente nada de
cxtraordinario, cama obstaculo, tem sido assignalado no curso
deste·rio.

O rio Gurgueia corre SSO. J0lE. e se lança no Parnabyba, nas
vizinbanças da villa de Jerumenha.

O desenvolvimento destes dois rio', Gurgueia e Parnahyba) a
partir da extremidade norte da lagoa de Parnaguá até o oceano,
é de 3·10 leguas, pouco mais ou menos, endo a sua direcção
quasi em linha recta de sul 11 norte.

A lagoa de Parnaguá tem no sentido de sul a norte, uma ex
tensão de 5 leguas, pouco mais ou menos.

Examinando-se agora a distancia que separa a extremidade
sul da lagoa de Pa['naguá do arraial da Formosa sobre o rio
Preto, acha-se que esta distancia é de, pouco mais ou menos, 20
leguas.

Assim, uma di tancia de, pouco mais ou menos, 100 kilometr'os
separa 362 leg-uas de rios navegaveis de 340 outras leguas igual
mente navegaveis, e communicando-se sem obstaculos com o
oeeano.

Este facto é tanto mais de deplorar-se, quanto se considera as
vantag ns que resnltarião de uma fac ii communi ação enL['e o
valle de S. Francisco, tão rico sob o ponto de vista de fertilic.lade
tio s610, e da abundaneia e vêtL'i 'dade de sua~ minas de mutues
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preciosos e utei' e o vaUe do Parnahyba, cuja fedilidade e ri
queza não são menOl'es,

Esta distancia de, pouco mais ou menos, 20 leguas, que separa
a extremidade sul da lagôa de Pal'llaguá do arraial da Formosa,
póde ainua ser diminuida, obserVb.ndo-se que o rio Preto póde
ser LOl'nado navegavel em uma extensão de algumas leguas
tLcima do referido arraial, quer pelo melhoramento, de seu leito,
quer pela canaliE:ação delle, e que de um outro lado poder- e-ha
tambem ap['oveitar á navegação algumas leguas de um dos dois
pequenos rios Parahim ou Poçõe , que, correndo de uI para o
nor'te, e vão lançar na lagua de Parnaguá pela sua extremidade
austral.

Conseguintemente o comprimento do canal propriamente dito
poderia reduzir-se a um numero de legua muito inferior' a 20.

Este eomprimento seria, pouco mais ou menos,1/5 daquelle
que devel'ia ter o canal latel'al proposto para o melhoramento do
baixo ,Franci co, e muito inferior ao dos prin ipaes canaes de
F['ança e da Inglanter'l'a, e pócle-se qnasi dizer' nullo, eomparado
com os uos grandes canaes construidos nos Estados-Unidos ha
30 annos,

A diree~ão de, ta linha de canal, para a reunião do rio Preto á
lagôa de Parnaguá, apresenta muita analogia com a do canal
que liga o rio Hudson ao lago Champlain nos Estados-Unidos,

E-la linha, que foi aberta par'a ligar Jew-York ao rio . Lou
renço, e da qual daremo', como comparação, uma notil.:ia re
sumida, póde ser dividida em duas secções: uma. ao norte e outra
ao sul do lago Champlain.

A par'te do sul tem origem na extl'emidade sul do lago Charn
plain, e vai l'eunir- e ao riú Hudson, que corre de norte a sul e
que é navegavel desde Troy, a duas legua acima de Albany, até

ew-York, n'urna exten ão de 00 leguas para mais ou menos.
A eC~tLO do norte é o rio Richelieu, que sahe do lago Cham

plain, e que, correndo do sul ao norte, se lança no rio de
. Lourenço.
A existencia de cachoeiras do rio Richeliou occasionou a neces

sidade da CaD trucção de um canal lateral de um comprimento de
lI) kilometros.

O compL'imento total do anal Champlain é de 100 kilometros
(18 legLlas georrL'a[!li as), e ~le é de pon to de divisão, como são
todos os canaes que ligão entre si dos que correm em valles
dill'erentes.
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A calha (bief supúeio[' do canal e a 'ha a IGIn,47 acima do
nivel do lago Champlain, c a 441n ,.3 acima da haixa mar em
.-\.lbany.

« Sahindo-se do laO'o Cbamplain, diz MI'. Emmeey, o anal
apre enta tres comporta, que ervem para transpor- e uma aI·
tuea de 8m,;',4 : chega· e então obl'e a pl'imeira caiba de 17.700111
até Half-way-Brook, transpõe-se de ~10VO tres compol"tas, que,
reunida, fazem desapparecer uma altura de 7m ,93 e chega-se
obre a caiba de divi ão ainda de 17 700m •

«( Da calha superior desce-se então para o Hudson por meio de
quateocomporta que eliminão l-ln de quéda; este rio é então
navegavel até o forte Miller sobre 11.000m . neste ponto foi nece 
"ario abrir-se um canal lateral e construir-se duas comportas de
""',57 de quéda, para se fazer de~apparecer o declive muito ra-
pido do rio. .

« Seg-ue-se então [de novo o leito do rio durante 27,000"', e nas
cachoel['as de Saratoga atravessa- e da mal'gem esquerda para a
direita por meio de uma tapagem, descendo-se ainda uma com
porta d 2m ,4-! de altura.

« Finalmente. com o concurso de cin o omportas, chega-se ao
nivel do canal El'ié, donde se desce na baixa mar em Albany,
tran pondo-se uma diffel'ença de nivel de 13m,G2.

« A calha de divisão é alimentada pelas aguas do pr'oprio rio
Hudson, que são desviadas paI' meio de r'egos, sendo o ee ervato
rio d'agua (no Hudson) elevado paI' tapagens; uma destas tapa
gens. estabelecida perto do fOl'te Edwal'd~, de 275m de compei
mento. foi já uma vez ar'l'ebatada pela cheias de te rio.

« A juncção com o canal El'ié é esta] elecida por meio de uma
tapagpm na foz do Mokawk, a qual tem 488m de comprimento e
uma elevação de 2,11144.

« A communicação com o rio Hudson, em frente de Troy, é es
tabelecida por llma secção e uma comporta.

«A despeza primitiva do canal, ainda que com uma sec~-<io

menor, foi avaliada em 4. 720. 000 francos; a despeza total elevou-se
porém, a 13.000.000 francos.»

En tramas nestes' pormenores para mostrar a pl'aticabilidade do
projecto de um canal de juncção entre rio Preto e a lagOa de Par
naguá.

E, como o abaixamento do gl'ande planato central do Beasil
para o norte se faz lentamente, é de presumie que a differença de
nivel entre as extremidades deste canal não será consideravel, e
que assim seria sufficiente um p queno numero de comportas,
caso que não poderia ter lugar para o canal lateral de 72 legua
de comprimento, que foi proposto para evitar-se os obstaculos do
baixo . Francisco, o qual tinha necessidade de lOS comportas.

Esta consid ra~ão ú muito importante, po['que, como se sabe,
a diminuição das compol'tas apresenta a dupla vantagem dfl
economia e da maior rapidez da navegação.
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Entretanto um inconveniente se apresenta no traçado deste
canal, pela existencia de uma serra entre os dous va11es do
S. Franci co e da Par'nabyba, e que por esta razão foi chamada
das Vertentes pelo barão Eschwege, a qual, segundo e11e, é a
menos elevada de todos os systemas de serras do Brasil.

E', pois, natural pensar-se que uma parte deste canal deverá
er ubterranea, sem que entretanto nada venha confirmar este

facto, porque nenhum reconhecimento foi ainda feito ne te sen
tido, e podendo talvez existir alguma depressão ou garganta que
permitta a 'ua pa sagem até a descoberto.

E ainda quando i o não ac.ontecesse, não seria razão para não
seL' levada a etreito a ua abertura, pois que existe um grande
numero de trabalhos analogos executados em outros paizes.

Como exemplo, citaremos alguns dos mais notaveis subterra
neos exectados para a pas agem de canaes.

O subterraneo de Sapperton, no canal entre o Tamisa e o Se
vern) tem 3.830m de comprimento) e foi perfurado em rocha geral
mente durissima.

O subterraneo de Riqueval)um dos mais longos que existem, no
canal de t. Quen tin, em França, tem 5.675m de comprimento, e a
grande quantidade d'agua encontrada por occasião de ser perfu
rado occasionou grandes difficuldades.

Sobre o grande canal do lago Erié, .nos Estados-Unidos, foi
projectado um ubterraneo de G.500m de extensão. Era nelIe que
deveria se achar o ponto de divisão das aguas, situado a 275m

abaixo do cume dos montes Alleghanis.
No Brasil, póde-se ainda citar como uma obra emelhante o

grande tunnel da estrada de ferro de D. Pedro II, que é de um
comprimento de 2.237m e que foi perfurado na rocha viva.

Já tratei de mostrar as vantagens incalculaveis que resulta
riam da abertura de te canal) sob o ponto de vista da economia
que lIe ofiereceria como meio de transporte dos numerosos pro
duetos do rico valIe que elle ligaria ao llttoral ; e sob o ponto de
vista estrategico esta' vantagens não seriam menores) pois que
a im ficaria ligado, pelo interior, o norte ao sul do Brasil, n'uma
extensão quasi igual á metade de sua extensão total.

Assim, as provincias de Goyaz, Maranbão, Piauhy, Ceará, Per
nambuco, Alagôas, Sergipe, Babia e Minas, serião, com o con
curso das estradas de ferro que se executão, reunidas ~pelo in
terior com o Rio de Janeiro.

E' por causa das vantagens reaes' que apresenta um semelhante
6



82

systema que os Estados-Unidos fizerâo tão prodigiosos trabalhos
de communicações interiores.

« La guerre de 1812, diz M. Chevalier (I), trouvales État -Unis
sans canaux, et à peu. prés sans bonnes route ; ils ne connais
saient, en fait de commnnication, que la mel', leur baies et les
fleuves qui s'y jettent.

« Une fois bloqués par les fiottes an<>'lai es ils ne pouvaient
p!us communiquel' non seulement avec J'F.:urope, ,av c l'lnde,
mais même entre eux, du nord au sud, d'Etat en Etat, de ville
en viUe, de Tew-York à Philadelphie, par' exemple; leur com
merce fut anéanti et la source de leurs capitaux tal'ie ; la ban
queroute les frappa, comme range extel'minateur, san é{ argner
une famille. 7>

(Extrahido da brochura Rapport partiel sw' le haut San-Fran
cisco, publicada pelo autor em Paris no anno de 186,.3.)

NAVEGA'(ÃO A VAPOR NO RIO nE s. FRANCISCO

Lê-se no relatorio do minsterio da agriculturfl, commercio e
obras publicas de 1867 :

« Navegação elo alto S. Francisco. -Comprehendendo o al
cance que teria para as provincias ribeirinhas do alto S. Fl'1ln
cisco a navegação por vapor de tão importante rio, quando na
presidencia da provincia da Babia) uma das que mais devem
lucrar com aquelle sel'viço, entendi conveniente tomar a inicia
tiva de tfio importante melhoramento, e preparei os meios de o
levar a efl'eito.

« Tive a felicIdade de Vêl' minha idéa sanccionada pela as
sembléa legislativa daquelJa provincia, logo que lhe foi commu
nicada.

« Ao coronel Ju tino Nunes de Sento-Sé, cidadão prestimoso,
em quem concorrião todas as condições precisas para o bom des
empenho da commissão) de que por mim foi encarregado, coube
vir a esta cidade encommendar um vapor de feno, medindo 90
pés inglezes de comprimento e calando 2 pés e 3 polle"'adas
d'agua, e com as commodidades indispensaveis para aquelfa na
vegação.

« Foi de 25:0008, o preço ajustado. O vapor, construido de
modo a ser facilmente al'mado no rio de S. Francisco, acha-se
já em Alagoinba, ponto terminal da linba ferrea da provincia da
Bahia, donde tem de ser levado ás margens do S. Francisco, em
carretas.

« O coronel Sento-Sé tem ahi encontrado algumas difficul-

(1) Lettres SUl' 1'Amérique du Nord.
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dades para o transporte das machinas e outeas peças mais pesadas
do vapoe ; conto, porém, com a sua intelligencia e actividade
para vencêl-as, e para peeencher a missão importante de que
está encarTeO'ado.

« Ponderagdo que a navegação do alto S. Francisco não inte
ressa só á I eovincia da Bahia, e portanto é uma navegação geral,
a pee idencia da provincia pedio que o governo imperial, visto
o estado financeiro da peovincia, supportasse as despezas do
teansporte do vapor.

« Attenta á grande vantagem que deve resultar da navegação
do alto S. Franci co, solicito vosso auxilio para que ella possa
toenar-se regulae, ))

No relatol'Ío do mesmo minister'io de 1868 lê-se o seguinte :
« Navegação da parte superior do rio de S. Francisco.-As

difficuldades, que por tanto tempo SA tem opposto ao transpoete
do vapoe, destinado á navegação do alto S. Feancisco da estação
teeminal da estr'ada de fen'o da Bahia á villa do Joaseiro, vão ser
vencidas, em virtude das providencias ultimamente tomadas pela
presidencia da provincia.

« Fazendo estuuar pOl' um engenheiro de sua confiança os
meios de efIectuar o tmo poete com enpidez e segurança, foi
contratado com o tenente-coronel Carneir'o de Campos, o qual,
na concurTencia aber'ta paeêl e te fim, apresentou condições mais
favoeaveis á fazenda pl'ovincial, encalTegando-se das quatro
seuções em que petr'a facilitar o sel'viço, foi dividido o espaço a
peecorrer,

« O tenente-coronel Cameiro de Campos já deu começo ao
teanspoete do vapoe, e, poetanto, parece que brevemente rea
lizar-se-ha a navegação da parle superior' do rio de S. Fran
cisco.

« Aquelle vapor será o ousado explOl'ador que irá preparar o
vasto e uberTimo valle de S. Franci co para a vida commercial,
fazendo valer a proveebial feetilidade d sua terras com a cul
tura de geneeos de exp0l'lação, desenvolvendo clntre os actuaes
moeadoees maior actividade no teabalbo aO'eicolas, de cujos
productos 'er-Ihes-ha então passivei tieal' vantagens, e. final
mente attrahindo para aquella abençoada zona população labo
riosa e a~tiva.

« De accordo com esta idéa acabo, como em parte commu
niquei, de mandar' exploró.r os telTenos adjacentes á secção do
rio, em que e tá interrompida a navegação, afim de deliberar
ácerca da construcção de uma estrada destinada a ligar a parte
superior com a inferior do rio,

« Depois dos estudos feitos sobre o rio de S Francisco pelos
engenheiros Halfeld e Em. Liais, todos os nossos cuidados devem
convergi l' para a realização des e geanoe pensamento, de cujos
resultados economicos se não póde duvidar.

« InteeessaBdo a mai de uma pl'Ovincia a navegação por
vapor nas aguas do alto ,Francisco, não é justo que esta des
peza COl'ra sóm nte por conta dos cofr'es peovinciaes. Assim,
estou disposto a auxiliaI-os com parte das som mas indispensa
veis para se realizar e te serviço, »

No relatol'io, que apresentou á assembléa legislativa da pro
vincia da Bahia o Se, barão de S. Lourenço, presidente da mesma
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provincia, a 11 de Abril do corrente anno de 1869, lê-se o se
guinte (1) :

«( Transporte do vapor Presidente Dantas.-Meu antecessor
disse-vos no anno passado que a despeza com este vapor, desti
nado ás aguae do rio de S. Francisco, subia naquelle tempo a
'73:4668211, não comprebendendo o preço do tran porte desde a l'
secç.ão. Hoje a despeza por conta da provincia monta em
91 :732$049, e realizado o contrato de sua conducção excederá
talvez de 150:0008, porque resta pagar-se a Joaquim Carneiro de
Cámpos 49:5008, a saber: 1:5008, do preço por que se obrigou a.
fazer a conducção das peças na 2' secção da estrada, 20:000$ para
a 3' e 22:000$ para a 4', além de duas reclamações existentes: uma
de Manoel dos Anjos e Souza, outt'a de Joaquim Fernandes
Ramos, na im portancia de... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1: 6478220

A somma despendida de......................... 91 :732$04.9
foi repartida pelas seguintes verbas:

Custo do vapor................................... 29:2008000
Dinheiro entregue ao coronel Justino Nunes de

Sento-Sé para despezas, inclusive 1:2008 de ajuda de
custo ' " .

Ao engenbeiro Custodio José Moreira Bomfim .
A um ajudante do coronel Justino Nunes de

Sento-Sé .
Compra de carros. para a conducção das peças .
Pagamentos a operarias .
Despezas diversas .
Pagamento de madeiras para um barracão no Joa-

seiro , .
Ao engenheiro Manoel Joaquim de Souza Brito

para despezas .
A Joaquim Carneiro de Campos, contratador da

conducção............. 12:7018200

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91: 7328049
« Se se accrescentar a esta cifra o que por conta do ministerio

da agricultura, e ordem de meu antecessor de 19 de Dezembro do
anno passado, se entregou ao mesmo engenheiro Manoel Joaquim
de Souza Brito, a saber: 7928 como ajuda de custo de sua viagem
na extensão de 3961eguas, e 1:160$ poradiantamento. para serem
applicados ás diversas despezas preliminares relativas ao dito
serviço. conforme o demonstrativo que por cópia acompanhou á
referida ordem de 19 de Dezembro, tudo na importancia de 1:950$,
a despeza realizada é de 93:684$049.

, « Creio que se forem vencidas as difficuldades, e o vapor Dantas
chegar ao seu destino, a provincia terá de fazer ainda avultado
sacrificio para reparar os estragos do tempo e da conducção,
supprir peças perdidas, e p61·0 em estado de ser lançado á aO'ua:
trabalhos tanto mais custosos e difficeis, que se terá de realizar
em uma villa do interior, despida de todos os recursos e a tão
longinqua distancia, donde terá de receber todo o material e
tambem o pessoal.

(1) Diario Oiftcial de 7 de Julho de 1869 n. 160.
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« Se tudo se conseguir não /trt'al'6i muito, se orçaI" a cifra da
despeza mui r.roxima ou uperior a 'lOiX]OS.

d
(( Eete sacrlficio eria compensado cel' ~mente pelas vantagens

a nU\1egação a vapor do rio de S. Fl'ancisC'O se este desideratum
8e obtivesse; porém o pequeno vapor Dantas, de insufficiente
torça para vencer' a grande correnteza do rio, cODstruido de ferro
e sem outros auxiliares, ulcando as aguas do S. Francisco o
que é dtividoso; t1ãa passal'á de um objecto de exposição.

(( Longe de Mi' coatrario a tão util navegação, permitti, se
nhores, que l'eprodl1Z~ nesAa occasiãú o que disse á assembléa
provincial na minha prime'il<a administração, quando então pen
sava especialmente de restabelecer a tl'anquillidade no interior
d tª provincia ;

« e nas aO'uas deste m':t8'esto o l'io o governo conseguisse col
I( local' um vapor guarneCIdo com alO'uma tropa, como é bem pos
« s/vaI, a população de uas fertei ribas descansada á ombra
« da M~ão l fapida das autoridades se entregaria ao trabalho e to
I( liiã:ria grande ín«remento, que em bl'eve dispensaria as des
« pezas daquelle hoje quasi indispen 'avel auxilio.

« A construcção do bal'co seria muito facU, e tambem facil a
(I aCfJ.uisição do combustivel. restando vencer-se a difficuldade da
(( conducção de algumas das principaes e mais pesadas peças de
(( machinismo em alguns pontos onde não podem transitar car
« 1'0 ; sou, porém, infol'mado da po sibilidade de serem fundida
« taes peça na localidade. Esta empreza mudaria immediatamente
« a. SOl'te de muitas de nossas viUas e povoações, e serviria de es
« timulo a empl'ezas pal'ticulares. Eu ruminarei a idéa, insistindo
«_neste pensamento pr'ocurarei adquÍl'ir a gloria de sua realisa
cao.))
• « Posteriol'mente obtive informações dos Estados-Uuidos da
Aro rica do arte s bre os meios de construcção dos designados
vapores nas margens do mencionado rio, aproveitando as excel
lent s madeiras de alguns dos seus confluentes, e aUi estabe
leeendo uma om ina que se prestasse a construcções tambem
pal'l.Íl;u lares.

« A barcas de ferTO ser~tO por muito tempo aILi inconvenientes,
.'enão impossiveis; salvo um vapol' de ostentaçâo, que deverá ser
de pouca duração ou de reparos cu tosissimos pelo transporte do
feno.

« Os sacrificios, portanto, feitos com acquisição, conduc<.:ão e
ll'ooLificação deste vapor' considero perdidos. (1)

« Tenho respeitado o contrato da conducção, para que se reco
nheça não procede[' de mim o malIogro da. idéa.

« O transporte na 2' secção da Serrirrba a Queimadas, tendo
omeçado em 15 de Maio do anno I assado, ainda e não concluÍo :

nesta povoação apenas chegaram, diz o engenheiro, com summa
ditftculLlade, (['es carros os outros pararam e descarregal'am em

(1) Era sem duvida a ompreza desta ol'dem que se referia o illu tTado
ministro da agricultura em 1864 quando assim se expressava. tratando da
navegação fluvial :

u A e se respeito o pro,qre o mal"cha, posto que eguramente, com
a lentidão eiDigida pela neces idade de acautellar o' the$ouro contra as
impradencia' de empl'e:;,as mal· pensadas, e de não dc pendel":com ,<er
oiço pouco etfi.ca.•es o que mais cttilmente póde ser applicado a animar
outra industrias. li
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Santa Luzia, 10leguas além da Serrinha e 7 aquem de Queima
das, em virtude de secca.

« Em Santa Luzia construio o arrematante um barraciio para
guardar as peças qll~ [ara aUi foram conduzidas em ,12 carro. I

emquanto o tempo permiLtir; logo qu o tl'ajecto se tornou im
pcssivel por falta d agua e pastagens foi interrompido re. tando
algumas peças na Serrinha.

« O arrematante, allegando o valioso motivo da secca, obteve
uma primeiraprorogação de prazo por tre' mozes, c um,•. egunda.
de quatro.

« Na l' secção, depois de muitas pesquiza , conseguio-. P r unir
dos objectos comprados pelo coronel Sa.nto- é '";0 boi::;, 10 rnLTO ,
40 cangas e 22 tiradeiras, que foram avaliadas em 2: 7\ltlS800
pela collectoria da Purificação, e entr'egues ao arrematante Joa
quim Carneiro de Campos, com excepção de 5 carro. que foram
pOI' elle rejeitados por terem dimensões anorma s,

«Na 2' secção poucos são os bois e objectos cujo valor tem de
ser deduzido do I reço da ar-rematação, tendo- e r'f'culhido só
mente do lado de lnbambupe, até o ten'po em qu' convinhaao
arrematante recebê-los, 11 boi ,3 dos quae [Ol'cllll "(' 'U, ;Idos e
entregues ao collector de Alagoinhas, e mais 4 do lado da. er
rinha.

« Ambas as prorogações expiraram, e não me con ta que já se
tenha continuado o transpGrte,))

Relatorio do ministerio da agricultura de 1869 :
«Exploração para a naoefTaçâo do rio das Velhas de de , ovará

ao rio de S, Francisco e deste ao Oceano. - Franq upar a nave
gação do rio de S. Francisco por' barcos a vapor e assim facilitar
transporte rapido e com modo dos pr'oducto,' agricolas e indus
triaes dos territorio. centraes do Imperio, adjac nte cl aguas
desse caudaloso rio e dos seus aff]uen te.. o rio da V lha e
outros, é uma das emprezas mais beneficas ao paiz, que o go
verno imperial possa traçar e executaI'.

« No plano e I'ealizac;ão desta f.!rande idéa comprebendc-se
necessariamente quanto referir- e :to ven imento dos obslaculo,.
naturaes havidos por insuperaveis, que se interpoem ao alLo e ao
baixo, . Fl'ancisco, em modo que sem interrupção po sa o com
merciolazer do centro da provincia de Mina ao litoral e vice
versa o transporte dos "'en ros de exportação e importação, que
têm de alimentaI-o.

« O governo imperial ha muitos annos, concentra n ste arave
assumpto especial attenção, manifestada nas explol'ações commet
tidas aos di tinctos Ses, Halfeld eEm. Liais. Con oante om
este p'n amento, as administraçõ s das ll'ovincias da Bahia e
Minas-Gerae' têm se desvelado. pOI' sua parte, em levar á pratica
os meios, que re olvão o arduo problema ou concofTão para
apressar a sua solução.

« Sabeis qual ha sido o exito dos generosos esforços, empenha
dos pela primeira dessas provincias para tranSpOl'tal' a Joaseiro,
á margem do grande rio, um pequeno vapor especialmente on
struido para ser alli al'mado. Ob I.a 'ulo invenciveis impos ibi
litarão até o pre ente a realização do nobl' intento, mallo-
grando-se as avultadas despeza lue n sse intuito farão
effectuadas pelos cofres provinciaes, adiando-se o facto, ger'al-
mente almejado da praticabilidade dessa nova conquista do vapor.
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« A pl'ovincia de Mina limitou a sua aspiração, como prelimi
nar a mais vasto commettimento, á navegação do rio das Velhas
até o ponto que mai, se approxima se áquelle em que a sua veia
conflue COm ado S. FrancIsco,

« Desta navegação incumbio- e o ngenheir'o H. Dumont por
contracto, que celebl'ou com a pl'esidencia da pl'oYidencia, a 25 de
Junho de 1867. Dentl'o do pl'azo instituido sulcava as aguas do
rio das Velha o vapor Conselheiro Salclan/,a,

« Já ra este um I a so adiantado em vel'eda r.mpecida pOl' va
rio e torvOs naturae , sendo tanto m;.lis agl'adavel semelhante
I'e ultado, quanto verificou-se praticamente, em Yiagem de expe
l'iencia de 'abal'<.Í a JagucLl'a, sob a inspecção do enl'Tenheiro Mo
desto de Faria Bello, pOl' oedem ria pl'esidencia, s~[' esse vapor
apl'opeiado ao fim aque e destinara, suppostodepal'a se difficul
dade notaveis, as quaes poderão er' vencidas mediante algumas
obl'a de arte,

« Ahi e, tã') os ;.Ipre to pal'a c:>meçar-se a empl'eza principal,
em que o vapor mencionado tem de l'epl'e entar' o papel de ex
plol'ador' e precur 01'. Entendel' nos meio de levai-a á execução
é uma das preoccul açõe do ministeeio a meu cargo.

« Neste 1)['OPO ito autorisei o pt'e,idente daquella provincia a
coutl'actal' com H. Dumont, por conta de te ministeeio, a explo
ração do l'io das Velha de de Jagutil'a até á Barra (l),e d'ahi até

(l, O uosouvolvimento Ll0 rio <ll1s Volhas, do Jaguill'u ii. Barl'a, éde 51
l(ilo~lctI·o~ ou g::; 2'3 I~gua f(eLlgraphiO:I~, segllllLlo a HI/dl'ographie du haut
S. F,.aflCt~CO et du /'LO das I'elha.~, aonde se 16 o egulnte á pug, 22:

« l:ln lo S, F1'llncisco of, lo rio das \"olhas, nulle parI lo cOUI'aOI o pré
~ente uno "ilesse qui pui.'!;e nniro à la naviga lon. Cetto "ilo.;!; e t com
pl'ise ell géllúal IIt['O U'n,:~O 01 I'" par SéCOlldo, t, aprê l'ouve1'ture des
bancs li pien'o!;, nllllc pnl't, 0110 n'rxcp.llpl'n c:etlo limit" allX ba, ses oalE,
!;aut'dllIlS lo S, F"'ln':isco IÍ Pimpol'a et d,lns les CllnllUX emblal e- qu'il
fnuul'ail onvl'ir dan;; ptLl;;ieur,' antl'es b~tn.;. 'otte vite!;so ost moind1'e que
cello do boau oup d revi ;1'0» IHtVigLléos, etc,'u'équ mment nun- dêv/ln~ en
cOllclLUl't} qu'apél', lour désobstl'llction, lo ,Francisco et le rio das Velhas
séront dan d'oxcollents condilions de flILvignbilité.

(( Qunnd I S CúIlX sont tl'ês-hautos, le coumnt o-t un pou plus fort et
vorie onLro 001 , \) e 1"',7U, suivant lo lieux Mais cetle limite elleméme,
qui <1'uillcul's e-t l1'ós-l11odpI'éo pour UU'1 1'iviê1'o ploin , se I'eduit bientóI et
lJl'ogl'o si" 'ment a,'cc la dilllinuition riu VoiLu11 o d~ eaux, ii. celle qu' nous
nvons indiquêe nllparavllnt Quun !ln volLlmo de' eam:, ii o, l également
dnns lo' doux l'lviól'os plus que, ll!TI;;ant SUl' la lotalitó des régions ex
1lo1'êe .

(( T",uto.fois, ii ll!'l'!,'e <].u.olq.ucfoi , C?1111110 aLI 1'o,'te dans lout, s les l'ivi~
1'0, qlll n ont pa!; ete ,unoilo!'Oos par I ad, quo SUl' l}uolque;; pOlnts, le Ilt
s'ó1nr:::iL consid rablOlllrnl, d la <liminnition qui PII l'ésultq dnns le cou
rant aonne liou par lá á un'! clevation du f'ond ot IÍ la fo1'matioo des
bnncs de sabl, Oll do galets, ou J'urn'U , qui décroLlVont mome parfois
p:Ll'licll IIIont 'lLl tomps do la sécho1'o S ; d ol'lo ([no, dan c Uo s:üson

,U y a peu doprofolldeur on cosp int , qLLOiquo I volume de eaux soit en
core Ll'és-grnud, mais iI est rl"panc1n SUl' 11n va, te surf'ace,

(( Toulef'oi!':, iI p lovideut qu'il n')' :l lã d'illconvénil'nl qLl'au tomp d la
séchor sso ; pAnLlanl huit mois do I'anll 'o las eaL1X !':Oll1 as~ez hmlt"s pour
dnllll I' p:l<;;ago pal'IOLtl (ti. I'axcoplion des lioLlX ob lr.lée paI' los roches. e
dont j'ai déjá parlé].

(l Do plLl.', en 1'étré issanL lo tlt <lu la l'iviél'c nu 1l10,Y n U qllelquo tra
vauX Lle tuna~ , ot Il"ll!; avon' inrliquê los pOilllS ou cola lo; mil nê e sair,
las banc uisprtraitl'onL Ll'eux-màme,\ POLLl' la pluparl, emporlés par lo cou
rant qui c1ivionurait plu fort.

(l Penuant Lloux moi' ,lo l'année environ lcs blmcs de piorres enxm~mes
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Joaseil'o no rio de S, Feancisco (1), A me 'idencia entendeu-se a
esse respeito COm o referido engenheiro'o qual e encarrep:a da ex
ploração, pela quantia de 33 000 por milha navegada, COm obri
gação de apresentar relatorio e planta pal'ciaes da distancia j1 1'
corrida, Mas não chegou a aju tes deônitiyo ,além de outro:
motivos, á falta dos fundos necessarios, o quae vão ser mini.
trados sem demora.

« Tratando de ,emeIhan te objecto, urO'ia ü lem brança 11 apl idüo
especial para auxiliaI-o, em que serviço de identi a natureza cl ,
monstrara o Dr, Em, Liais, cujos t.rabaIho' ~obre a hyd l'ogr;t
phia do rio S, Francisco são bem conhecidos, Estando elle n la
côrte, era de intuição a onveniencia d ouvir O . eu autol'i. ado
pare:::er.

« Conformando-se eUe com a conven iencia de fa:l,er tll11 1han t '
exploração, convidei-o a auxiliaI-o com a sua experi n 'icl e ha
bilitações, incumbinoo-o não só de completar o seus trabalhos
anteriores, mas tambem de eX:lminar qu lugares ~ Clj1I'oprião
melhol' ao estabelecimento de immigroante', ao desenvolvimento
da agricultura combinada com a criação de O'ado, (lOS l['abalho
mineralogicos e conhecer a natureza dos terreno.. a Rlln l'iClueza
sob differen tes aspectos, a sua distancia relativa a marg IlS do
rio, etc.

« Os trabalhos concernente. ci eommunicação do alto com.o
baixo S. Francisco terão de seI' o complemento dos estudos, lei
effectuados pelo engenheit'o C. Kraus ,o quaes estão classifi
cados nO annexo respectivo.

« :ram-road do rio de S. Francisco.-De ha muito queo go
vernO considera como medida altamente economica facilitar o:
meios de communicação en tre o alto e o baixo S. F['ancisco,
cuja navegação, como sabei, é interrompida pela cachoeira de
Paulo Affonso.

« Ao passo que o baixo S. Franci co progride a todo os res
peitos, COm a effectiviilade da navegação 11 vapol' entre o Penedo
e Piranhas, os habitantes do exten o valle do alto ,Fran 'isco,
e os ribeirinhos dos seus tribu tarios, anciosos, aguardão que e
lhes abrão as portas do progresso e se lhes facultem os meios
de communicação com o oceano.

sont recouvel'ts de plusieul's métres liI'eau ; et, si on al'l'achaiL quelques
trones d'nrbres entrainés par la riviére et UI'!' téR SUl' le bas-fond,un ba
teau á. vapeur pourl'ait descendre le rio das Velhas dans l'état même ou ~e
trouve aujourd'hui la riviére, toute leR fois que les eaux sont gontlées,ll

(1) Dbsta parte do rio de S. Francisco, que mede uma extensão de 242
leguas, lê-se o seguinte á pag, 55 do l'p.latorio concernente it exploração
deste rio:

cc Em conclu ão do resultado dos exames que fiz relativamenle á. explo
ração do rio de '. Francisco, pos o afIirmal' que a navegllção por V!lpOr, se
eBa fos e desde já. estabelecida, não acharia obstaculo algum ntre a ca
choeira de Pirapora e a villa do Joaseil'o,excepto na pass~geUl I ela cachooirll
do Sobrv.dinbo (7 leg-uas acima do Joaseiro) ou de Qant'Anna, uma vez que
sejão os vapnre dil'lgidos por pilot.v nttentos e pratico da linha do canal
navegavel, que corre nesta parte do rio limpo, e coo1 profundidade sum
ciente em toda sua largura. e pxtensão longitudinal; todavia, por qualquel'
descuido ou acontl)cimento alheio á pedcia e attenção da parte do piloto,
seria possivel que o vapor se desviasse do actual canal limpo fosso do
encontro a um ou outro dos seu lados, sobre pedras ou baixios, que pode
rillo pól·o em perigo ou damnifical·o.
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« A navegação a vapor do alto S. Francisco, que inl.eresso. á
provincias de Mina, Goyaz Pernambuco, Piauby, Maranbão,
Ceará, Alagôo.s, Sergipe e Babio. (1), não póde até boje reali
zar-se, não obstante os esforços, que para esse fim tem feito o
governo imperial.

\< 'Para evitar eme1bantes acontecimentos é indispensavel tra
lar-se de desobstruir o rio na ex LeLsão. de seu canal navegave!. o
que e consegue executando-se os melhoramentos que se achão
indicados na descripção do canal actual, legua por legua, em
toda a sua e -tensão longitudinal.

cc A di tancia de Jaguára ao Joaseiro 6 poi de 340 2/3 leguas
ou 1,022 milbas ..

({ Ma não ba La que as agua' do alto . Francisco sejão ul
'adas pOl' vapor: resta conbecer o meio' de levar o commercio

até á cidade de Penedo, até o oceano. Esses meios acabão de ser
estudados, de ordem do governo impet'ial, pelo engenbeiro Car'los
Krall ,e con i tem na consLrucção de um tram-road de Jatobá
al' Piranha, na extensão de 15 3/'1 le"'ua ou 104,5 kilometros,
orçado em 4,000:000 '0110,

'c Dos estudos minuciosos, a que procedeu e e engenheil'o, se
vê a exequibilidade da desobstl'Ucção do leito do rio, na secçõe
COl'L' I1to as e encachoeiradas, que embaração e difficultão a nave
gac;ão de de obradinbo até Jatobá, melhoramento e te , que sem
motiyo ju titieado têm ido por algun julgados dispendio is i
mo , e pOl' outro impraticavei ,

«Entl'etanto, se Yê que,mediante a quo.ntiaorçada de 70:000$000,
póde desobstl'Uir-se a cachoeiL'a do Sobradinho; e com outro
tanto desempedir·se a navegação até á villa de Boa-Vista, a partir
de Pirapóra na extensão d 269 1 gua ,

« Da villa da Boa-\ i ta ao Jatobá, extensão que mede 47 le
guas, o rio offerece maiores difficuldades ; 4 ou 5 leguas são en
cachoeiradas e d trabalbos difficei , 12 '1 1::; de tr'abalhos menos
pe 'ado , e o re lo franco ii naveO'ação,

« Para removel' e es ob Laculo não ã Lão on r'o o os a
t.:l'ifi io qu não devão er preferido ,leon tI'ucção de uma ex
len~a via ferrea do Sobradinbo a JatoM porquanto a importancia
do trabalbos pl'eci os não excedet'á a 2.l00:000~000, ficando
ft'ancas á navegação 316 leguas, que poderáõ ser pet'corridas por
vapore de 24 a 30 pollegadas de calado,

( ddicionando-se es a de peza ü da 'on LL'ucção do tram
T'oad, vê-se que mediante pouco mais de 6,OOO:000SOO de capi
tal, podeL'- e-ba dotar-o Imperio com um dos eus mai impot'
tantes melhol'amentos,

( O relatodo do engenheiro Krau s, que encontral'eis annexo
::;ob a letra T, ontém especificações e pormenores que intereseão
a e ta questão.

( A navegação interna do L'io de . Francisco, reunindo o in
teres e de tãn importantes provincias, é o livro em branco, em
cujas pagina se tet'á de e crever a historia do progresso do
povo. que habitão e ",a região dotada pela natureza de tantos
beneficios, ma destituida de um do mai essenciae, a facili
dade da communicaçõe . ))

(1) As provincias de Goyaz, Piaub,y. Mamnbão e Ceará, 3chando- e e
paradas do valle do rio do S. Fl'anci -co pela SOl'l'a das Yel'tenLes, Ó claro
quo a navegação a vapor no alto rio do S, Frall()j co não inLerc sa mui vi
vamente a estas provincia, _
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Lé-se no Diario Q[ficial n. 116 de 18 de Junho do corrente
anno, no expediente do ministerio da agricultura:

« Ao presidente da provincia de lI1inas-Geraes, autorisando a
celebrar com o engenheiro H. Dumont contl'acto para a viag m
de exploração a vapor nO' rios das Vel bas e S. Fl'anci co, desde
Jaguára no primeiro, até o Joaseiro no segundo dos mencionados
rio!:', ou além se fôr possivel, garan tindo 338000 por milha nave
gada, egundo o exifl'e e o adiantamento da quantia de 20:000$000,
devendo o restante ser-lhe pago no exercicio proximo futuro, não
podendo exceder o total da quantiade 66:0006000. D clara terem
sido aceitas as condições com que o mesmo ene-enheiro se propõe
a fazer e til exploração, de..... endo estas serem transcl'i ptas no COn
tI'acto que COm elle for celebrado, e 1em aR im incluidas as que
constão das ob el'vações a este respeito feitas pelo Dr. Liais na
nota que vai por cópia, e prevenindo, de que o mesmo deve fazer
par'te da expedição,

« Que nesta (lata se solieita do mini terio na fezenda a ex
pedição nas convenientes ordens, para erpo ta na the ou aria
de fazenila da provincia a quantia de 66:0008, sendo 20 por conta
do actual exercicio e 413 pelo proximo futur'o. para o pagamento
dos encarfl'os do contr'acto com o referido enO' nheiro Dumont,
convindo que. trato quanto antes de providenCial'> afim de que Ó
Dr, Emmanuel Liais po sa começar a viagem deexplor-ação, apr'o
veitando-se a opportunidade da estação. »

A subvenção concedida para a viagem de exploração a vapor
nos r'ios da.' Velhas e S. Francisco é a mais levada que tem
sido concedida no Br'asil desde que ha navegação a vapor, Com
parando-se esta subvenção com as das companhia de navegação
a vapor' existentes, póde-se até diz r- que é lJa monstl'uosa,

E nem se diga que o emprezar'io e tli obrigad'l a apresentar
l'elatorio e plantas par-ciaes das distancias per-corridas,

Pois jcL não existem tr-abalbos completos do regimen destes
rio ?

Sobre O rio das Velua não existe a Ilf)dr0.'lraphie du haut S.
Francisco et du rio das Velhas, que foi publicada em Par'Í e
cuja impre:5 ão custou ao goveeno 30,000 !l'anco ou 10:500 000 ?

E 'obre o rio de S. Francisco não existe o R.elatorio concer
nente á sua e.x:plol'ação, que foi a ]ui publicado por' conta do go
vemo, e cuja impre, ão devel'ia ter' custado enOl'me' sommas ?

E te, rlous trabalhos não erão, como são, ufficiente pal'a
guiarem a viagem de explol'ação do vapol' ?

E n~o é pua deploral'-se que, ao pa,'so que se ol'd não levan
tamento de novas planta" e se exijão relatorios sobl'e o l'io da
Velha pela quinta De,:;, e do rio de . Fr'ancisco pela seguncla ou
terceira, estejão por exploraI' a maior I ar'te dos rios do Br'asi!,
cujos regimens não 'ão ail1Ja conhecidos?

E tudo i 'so não I'evela capr'iclto de mini tl'OS, au encia de um
plano geral, que indique os rios que deverão 'er de preferencia
I'econhecido ou explol'ados, ou ante, a existencia de um y
tema, se ystema existe, sem methodo, sem llLiliduJe no pres nte
€I sem proveito do futuro?
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JU CçÃO DAS BACIAS DE OESTE

Projecto de juncção do Amazonas ao Prata, cllm o
fim dc ligar pelo interior as provlncias do Pará
e A.mazonas á de 11Iato-Grosso, e consideradu es
pecialmcnte debaixo do ponto dc vista militar,
como nlcio de (Iefesa (Ias frunteiJ'as do Brasil,
por Eduardo José de 11101'aes, t" tenente do corpo
de engenheiros.

I

NOTICIA E FINS DO PROJECTO

« a zooa das fronteiras toda as vias do commercio devem
er subordinadas ás vistas milHares para a defesa do palz. »

E' ta uma regra inconte tavel, adopt3.da pela nações cultas,
e da qual eu não podia e nem devia pre cindir, tratando do pro
jecto de uma linha de navegação pelas fronteira do lmperio.

E ta linha de navegação, interrompida apenas pelo intervallo
de uma legua, pouco mais ou menos é formada do lado da ver
tente do Amazona pelos rios Alegr'e, Guapol"é e Madeira, e pelo
lado das vertentes do Prata pelo rios Aguapeby Jaurú e Pa
raguay.

O rio Alegre conflue no Guaporé; e te, reunido ao Mamoré,
que vem da Bolivia, fórma o Madeira o mai consideravel do
confluentes do Amazonas. O rio Aguapeby conflue no rio Jaurú.
o qual tem a sua foz no rio Paraguay, 7 leguas ao sul de Villa
Maria e ti 190 da foz do Apa, limite da provincia de Mato-Grosso
e do Imperio com o Paraguay, pela margem oriental do rio
deste nome.

As aguas do rio Paraguay, reunidas c,om ás do Paraná, formão,
como se sabe, o rio da Prata depois da juncção do rio Uruguay,

A direcção desta linha fluvial, altamente estrategica, traçada
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pela mão previdente da natul'eza, só esper'a pelo do homem para
prestar-se em laega escala ás especulações do commercio e da.
indu tria, assim como li defe 11 po ivel das exten a fronteiras
deste vasto paiz, cuja superficie tel'eitorial é infel'ior sómente de
1/5 da da Europa.

O projecto, que hoje tenho a homa de apresentar á conside
ração do governo imperial, consiste, poi , na juncção das dua
maiores bacias da America do Sul, as do Amazona e Pl'aLa, das
quaes a primeiea é a m::tior do globo, pOl' meio de um canal, e
no melhoramento das porções do curso dos rios onde exi~tem

actualmente alguns ob taculos à livl'e navegação.
COm a abertura de ta via fluvial se ligaria, pelo interior do

Imperio, ás proviBcias do Pará e Amazonas, a longinqua, e hoje
quasi segregada, provincia de Mato-Gros O,

OS recentes e dolorosos acontecimentos, de que foi theateo
aquella até hoje indefesa provincia, reclamão do podel'es do Es
tado a mais seria e desvelada aLtenção, para que fique garan
tida por uma vez a propriedade, a vida e a honra daquelles
nossos iemãos, e per consequencia a integridad do territol'io e
o decoro da nação.

O Pal'aguay, firmando, aos esfor'ços do Brasil, em 1 50 o tl'a
tado de commercio e navegação, 8 annos depois, em 1864, captu
rava, sem prévia declaração de guelTa, contra todo o usos e
praticas internucionaes, o vapor -'vlargue:: de Olinda, da com
panhia brasileira de navegação do alto Par'uguay que poe suas
aguas tr'an itava á sombra a sob a fé dos tratados.

Este acto argelino, verdadeira pil'ataria, e que acarret~ria após
si a deshoma da nação culta que o praticasse, foi ntretanto con
summado pelo deu do Pal'aguay ao ])['ilbante clarão do se
culo XIX.

Felizmente intacta ficou a honra das na ões civilisadas, por
que, como brilhantemente o demon trara M, C. Quentin, o Fa
raguay não é uma nação, é uma tl'ibu ; Lopes não é chefe de
nação, é um cacique I

E differindo só quanto aos fins da opinião de um illustrado jor
nalista da côrte, que, ao noticiae esse acto inaudito, exclamar'a
indignado: «( E' preciso limpar a via /luDial rle Mato-Grosso dos
salteadores emboscados em suas florestas; :t eu dieei hoje: cas
tigado O cacique paraguayo (e seus dias estão contados), é preciso
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que o Bl'asil cuide em li~rar-se das emuoscadas da tribu O'ua
rany, que infe ta aquelJa para en ,aprov ik'tndo-se para isto dos
caminhos natul'aes, qu , pelo interiOl' de seu territorio, vão ter
á sua provincia de Mato-Grosso.

II

CA AL DE JUNC ÃO

o canal que dev operar' a juncção da. duas grande bacias de
verá entroncar- e no ['io Alegl' e Arruapeby, a te na bacia do
Prata e aquelle da do Amazonas.

Este canal devel'á. er de l'amos descendente ou de divisão de
nguas (pot'nt de partage), vi to como t 111 de ligal' rio qu COl'l'em
em vall s diJI l'ent t'.

Os dou rio acima mencionados tem ua cabeceira nas abas
da rra Aguapeby.

n E ta serra qu corta a communicação entre as duas bacias,
diz Baena : « jaz na latitude au trina de 16° 3' e na longitude de
31S' 30 ol'iental a ilha de FITO (lô" . 2' .g" lJ ste do Rio de Ja
neil'o) é o bel' o cio rio Alegre. que deflue no Guaporé, na parte
ultel'ior da cidade ue 1\1ato-Gro so, e tambem o é do rio Agua
I ehy, qu deDu no Jaurú, confluente do Paraguay : nas abas
deRta ReI 1'11 ao na cente delJa ba ó qua i uma le!rua de inter
valio entre O rios que dali i e debrução, e é e te e paço que in
t lTomp o caminho aqu so do A.mazona ao Prata. (I)

(! Kte intel'vallo o govel'Oador de Mato-Gro o. Luiz de Albu
querque, intentou em 1773 di pul-o de modo que fica se com
modo para o comm -rcio entre Cuyabú e'), eapital de In.to-Gro SOo
faz nelo ubir' a arrua do AO'uapebyao varadouro di tante uma
legua abaixo da dua cachoeira, de que se de p nhão o dois
rios nascidos la já dita sena. Este trabalho não abarbou ao fim
propo to. »

O ma]]oaro desta tentativa foi pura e simple mente devido á
falta de meios indi pen aveis que requeria a execução da em
preza, e não á sua inexequibilidade.

Nuquella época e,.,se problema já e tava resolvido na Europa ha
qua i seculo e meio.

Assim, os canaes de Briare, do Languedoc, d'Ol'lel:tns, de

(1) A carLa cborogrnphica do Imperio, coordenada pelo general Con-r{
rado, da para este varadouro 3,2il5 braças.
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Loing, "m França, e os do Duque de Bridgewater e o Grande
Trunk, na Inglaterra, já se achavão entregues á circulação e ao
commercio.

O canal de Briare, aberto á circulação em 164,2, foi o primeiro
de ponto de divisão que se executou em França com o fim de
operar a juncção do Loire ao Seine pelo valle do Loing.

Este canal origina-se em Briare, sobre o Loire, onde el1e r 
cebe actualmento o canal lateral a este rio e reune- e em Mon
targis ao canal de LoinO", que desemboca ao eine, em t.
Mammés.

O seú desenvolvimento é de pouco mais ou meno 10 Jeguas
geogl'1lphicas ou exactamente 5,G25 kilometro a i01 distl'i-
buido :

Vertentes do Loire '" " 14515m

Calha de divisão (biif de partage).. . . 2821
Vertentes do Seine ' 38914

O declive total é de 117m, sendo 38"',25 do lado do Loire e 78m,75
do do Seine. Foi construido em 4 annos, e seu custo é hoje avâ
liado em 10 milhões de francos.

Os immensos trabalhos analogos executados depois desta época
em quasi toJos os paizes, e especialmente nos Estados-Unidos,
na Inglaterra e na França, aLte tão de uma maneira irrecusavel a
sua utilidade ao engrandecimento dos paizes que os executão.

Como exemplo citaremos na Inglaterra o canal Caledonio, qu
é tambem de ponto de divisã'), e foi construido por conta do 0"0

verno inglez, e aberto á circulação em 1822 para navio de grande
porte.

Este canal atraves a a Escossia de oeste a lé te, reunindo os
lagos de Lochie, Oich, Ness e Dongfour, e communica os doi
mares pelas bahias de Eil e de Beauley.

Sua calha superior é formada pelo lago Oich, cujo nivel, na
etiage, é de 28m,56 acima da preamar na bahia de Beauley, e de
2'"j'm,36 na de Eil. O seu desenvolvimento é d 351/2 kilometl'os,
e seu custo elevou-se a 22 milhões de francos.

Tratando do canal Celedonio exprimia-se assim, em 1828, Ste
phane Flachat:

« Le canal Calédonien a éte executé aux trais du O"ouvernement .
c'est le seul cam~,l. en Angleterre, construit de ~ette maniére ~
c'est le seul aUSSl dont l'exécution se soit fait avec tant de leo:
teur.



(I Tout a étê dit Bur la upêrlorité du mod de concesslon 11
pe['p tuíté et d'ent['eprise particuliére, dans ce genre de tl'avaux
publics; 1'Ao<rlete['re, d'aprés les modéles qu'elle trouvait dans
II s conce sions pe['pétuelles faítes par Henri VI et Louis XIV a
faü chez elle la plus large application dp, ce systéme si feconde en
beaux et util s resultat . si elle s'en est ét:artée pour le canal
Cal donien, e'est que ce canal n'etaít nullement conçu daos des
ues commerciale ; iI s'agi sait d'aller portel' 1'amour du travail

et toute es res ources dan de contrées, dont la tél'ilité
dêcourageait L'igool"ance des habitants' iI s'agi sait, pour arTéter
l'émigr'ation qUl s'accroissait tout les ans dans la haut Ecosse,
de concenteel' et de fOl"tifier tout ceUe population eo lui ouvrant
des mo) en de communic'l.tion, de rapprochement et, par cOnse
quent, d'échaoge.

{( La nature de lieux se prêtait i évidemment á un canal,
qu e fut la premiél'e idée qui se pré enta: la séconde fut de
lui donnel' de dimensioo telles qu'il put ouvrir aux Davire du
commerce et de l'E'tat, une route prompte et ure de la mel'
l'IrLande á 1'ocean germaoique, en leur épargoant le détour si
IODO' et i dangereux des Orcades.

« CeUe derniére vu , que ajoutait au canaL quelque utilité
commerciale, ne pouvait pu' cloooel' matiér'e, c pendant, ~L ces
'aI 'uls positifs, SUl' I queL une compagnie age doit étallir la
'upputation de e' bén fices; iL ne pouvait dnnc fa y avoir lieu
iL une conee ion pel'p tueU entrele' main de particulier pour
une entrepri e, ou l'intérét des fonds ne devait évidemment pas

tre cou,ed par le r "enu .
{( Le O'ouvernement e cbal'ge' donc de I'exécution du canal. et

1'expérience a justifi La age e de celte détermination dan cette
cil'con tant:e particulic~ ; depui qu'uoe as ez nombreu e réu
nioo d'11olll m s a été appeUéa pourle tl'avail d.ans ce pay autre
foit presque auvage, la population, l'agriculture, l'exploitatioo
d fór t le commerce même et I'indu trie e ont développés
ave une <rmnde rapidité, et les progrés de la civilisation sont
au i marqués dan ces contrées reculées, que dan tout le reste
de rEco se. »

S Estados- !lido ão boje em conte taÇi.lO o paiz mais admi
ravelmente cortado de via de communicação e que só em canaes
apr enta um de nvolvimento uperior a 1,600 leguas. Os nu
merosos e gigantesco trabalho, fazendo parte do seu vasto plano
de melhoramento mater'iaes farão cone bidos e l'ealizados como
Ior encanto em curto lapso de tempo.

A datal' da guerra de I 12 com a Inglaterra comprehenden o
Amel'Ícano a neces idade de prover, não só a um sy tema exte
rior de defesa, como tambem a num rOsas linhas de communi
cação interior'.

« Il fallait diz Poussin, d fendre tous les ports, abri ter la ma
rin militaire et marchande, I river l'ennemi de toute po ition qui
lui ut permis à rabI i de forces navales. de 'établir dans I'inté
rieu r. ou de menaCeL' la fron tiére : iI faJlait nCOl'e proteger' les
gr nds ntre de population, etle principale i ues, SUl' 1'océan

1
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de la navicration intél'ieure; enfin iI fal1ait pouvoir as urre la
concentratfon des forces, et le tran port SUl' tous les point des
roupes, des aprovisionnemenL:;. ))

Um dos canaes dos Estados-Unido, Que proporcionalmente fOI
construido com mai dispendio em toda a União, pdas eondiçõe.
especiaes com que se realizou o seu e tabelecimento, é aquell que
liga a bahia do Delaware á de Che apeake através do isthmo que
separa as duas mencionadas bahia ,

Este canal põe em communicação pelo interior stas duas gl'tLD
des bahias, e, supprimindo a volta consideravel que exigia a na
vegação exterior, ofIereceu uma pas agem segura aos navios
costeiros', que fazião o commercio nas bahias destes dous braço
do mar e nos rios que alli desaguão.

Esta condil;.ão especial foi a do maximo abaixamento do plano
do canal, por meio de um grande córte ou fos o, afim de se poder
alcançar um só nivel d'agua, disposição que permittio com um
numero minimo de comportas pôr em communicação directa os
mares das duas ba'lias, Este era o tI'açado mais dispendioso,
mas o que foi adoptado,

Este canal começa em um ponto do Delawll.re, a 1 1/2legua
abaixo de ew-Castle, onde existia uma grande profundidade
d'agua, e communica-se com este x'io por meio do uma eclzlrçe de
!farde reguladora dos movimentos da maró. Atravessa a penin
:;ula de lésté a oeste, e desce igualment , por' meio de ecluscl> rí
I>as, ao nivel da maré na bahia de Chesapeakc,

O canal desemboca em um porto de 150m sobre 180m de eXletL
são, protegido pelo forte Delaware, elevado sobre a ilha P a
patch.

A3 duas comportas de guarda, collocadas na~ e. tremidades da
linha, servem para regular a differença de nivel das marés Das
duai!! bahias.

Duas outra~ comportas ligão a calha superior, cujo 'Otl1[Jl'Í'

mento é de perto de 15 kilometros, ás du'1s ouLras inforiores.
A profundidade do fosso, no fundo do qual passa o canal, na

calha d divisão, é de 2-1."',

~olJre este fosso loi lauliada uma IJonte ue madeira, dt:: um so
arco de 100m de vão, e cuja altura acima da linha d'agua do canal
é de 27 111l,43. Os navios que frequentão este canal passã por
baixo della em que tenhão neces idade de auaixar os mastros.

O seu perfil foi calculado para navios de 2ro,28 ue alado de
po['te de 300 Lonelada~.
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A' sua' dim nsões ão a seO'uintes:
Lurgul'tl. do canal na linha d'agua , " .. '" 18"')29

» » no fundo............................... lom,17

» » do caminho de halagem. . . . . . . . . . . . . . . . ,lm 74
Profunclidade li'agua..................................... 2m ,44

A' dimensões das comportas são 30m ,45 de comprimento sobre
Um 3H de largura, construida de granito e repousando sobre esta
cada.

O comprimento do canal é de 2:... 1/2 kilometros ou de 4 leguas
g ogl'aphicas. E' reve tido de pedl'u. em toda a sua extensão.

Eoi COn truido em 4 annos, de 1824 a 1828, tendo sido o seu
cU ,to de 14.000,000 de francos.

Com as citações acima tive em vista mo traI'.
L' Que o méio exito da ten tativa feita pelo governador de Mato

Grosso, aliás louvavel e 'pecialmente naquella época, foi devida cí.
falta de meios ind.ispensaveis para a sua realização, e não pOrque
o projecto fosse inexequivel.

2." Que, dadas cedas circumstancia especiae como as que
se dão actualmente com a provincia de Mato-Grosso, deve o go
v mo constl'Uil') por sua conta) as obras indispensaveis pal'a que
, e r alize a abertura de linhas, que, como a [H'ojectada são de
iutel' sse g 'l'a I, cas nk"1.O :::W ol'gani. cm companhia' que as le em
a JIcito.

3.' Finalment') que se pódu. mpre dal' a:o' ,mae-' dim nsõe'
la :, de orle qu a nav gaç.ii,o que se e tabelecer no rios que
elle ligal'ell1 não oJIra a minima interrup<;.ão.

DI

I)E' RIPÇÃO DA LI liA

<.> de lll1\'ol imento da linha fluvial, que dCV~l'<L liO'ar u cidade
de Bci 111, capital do PartL, tL d Cuyab<i, capital de lalo-Gro so
é, pelos l'io , de 1,000 leguas, como mostra a tabella abaixe ::

RIOS POXTOS DI TA 'elA

2H(j-565

, ,

Ei\ILEGUA

Amazona De Belém á foz do Madeil'à.......... 275
Madeira Da foz ti. ol'iO'em (jnncção df) Guaporé

, lf<tIUOl' ") ....•. " ..•......•••• , .•

.\. ll'an ·portal'. . .. . . . .. . , .



Tran
Guaporé ....•...
Alegre .
Aguapeby .
Jaurú ..

Paraguay .
S. Lourenço .
Cuyabá.... , .

iOO

porte. o ••• ' f.' o •• " t". tO' t' .•.•. ,., .. t'

Da foz ti. cidade de Mato-Grosso, ... , .
Da foz ás cabeceiras , ' .. "
Das Cabeceiras á fo~ do Jaurú ..... ,
Da foz do Acruapeby á ua no Pa-

raguay ,•............... '
Da foz do Jaurú á do S. Lourenço ..
Da ua foz á do rio Cuyabá., .
Da sua foz á cidade de CuyaM., .

565
200
30
20

30
50

27
78

1.000
Da foz do rio . Lourenço a Montevidéo vão 600 leguas pelos

rio Paraguay, Paraná e Prata (1) as quae.· reunida ás 89-,
que medeião entre a foz do S. Lourenço e Belém, elevão a ],495
leguas geograpbicas ou a 2,076 leO'uas ~fra:lcezas a distancia que
separa pelo.' rio as duas cidad 's, Belém e Montevidéo, collocada .
amba.· na . em bocadUl'a: dos rios que dão o nom' ás ua' 1""
pectiva' bacias.

E'ta ultima l'egião, de l\Iontevidéo á foz do S. Loul'en<;o, pro
longada até Cuyabá, ra p 1"corrida pelos vapor da companhia
bra ileira de naveaação e commercio do Alto-Paraguay. cuja
séde era a cidade de Montevidéo, desde a abertura de te rio, em
1856, até o . ulLimos aconlecim ntos da auena.

Eis, pois, como a con ·trucção de um canal de pouco mai' ou
meno, uma leaua concorreria para oble['-se amai' longa linha
fluvial do mundo.

A abertura de ·te canal mudaria a face do continente sul ame
ricano, tran formando a ua mais con ideravel porção, o Bra, ii,
o Paragua)", parte da Confedera\:ilo Arg ntina e a Banda Ori
entai, n'uma grande ilha, banhada pelo oceano e pelo rios acima
mencionados,

Se agora nos tl'an 'portarmos do valie do Prata para o do Ama
zonas, encontraremo' a 27 legua. acima da foz do Madeira a'
embocadura dos rio' Solimões (alto Amazonas) e J gl'o.

(l) RIOS PONTOS DI. TAXClAS
B~r LUG A

Paraguay .
n

n

PlIJ'anú •..•....

Prata .

Da foz do S. Lourenço lL da Apa .
Da foz do Apa á Assumpção .
Da Assumpção llS Tres-Bocas , •..........
Das Tres-Bocas á ilha de M. Garcia , .
I;a ilha úe M. Garcia a MonLevidéo .•.........

.: ~

.(.,'

., "r"

138
100

72
250

-10

~
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A cidade de Manáo ,capital da provincia do Amazonas, acha-se
a 2 1/3 de legua acima da foz deste ultimo rio. (l)

O olimões é caminho do Perú, do Equador e de ova Granada.
Tabatinga, limite da provincia do Amazona e do lmperio com

o Perú, d mora, pelo rio, a 300 lecruas da foz do Solimões.
Esta região é toda navegada, ha mais de 14 annos, pelos va

pore da 2' linha da companhia do Amazonas, de lO a 12 palmo
de calado.

Os portos de scala de. ta navecração, entre Man<io e Taba-
tincra são Cudajaz oary, T tfé, Fonte-Boa, Tonantis e
Paulo (2)

A nav cração a vapO!' é I vada ainda 236 legua acima de Ta
baLinga até Jurimangua, obre o Huallaga, confiuente do Àma-
zona pertencente ao P rú.

(1) Devemo :í. bondade do IlIm. Sl·. capitão alramby, ommandante do
vapor Tapajo:s, da l- linha da companhia elo Amazona. , o seguinte roteiro
da distancia entre Belém e Mnn(lo :

PO:-lTO

n B lém a Breves .
» Bre\' s a Gurup:\ ....................................•.....
» Gnrupá a Porto de M07. , .
» Porto d Moz a Prniuha .
» Prainha n Santal'·m ..
» 'nnt:u'ém n Obido .....•........•...........................
» Obiclos a Villn Bella .
II Villa Bella a Serpa .......•......•...•......•........•.......
l) Serpa a NIanáos ..................................•...........

LEGUAS

45 1 3
392':J
13
3G
32
24
36 2'3
45 2,<1
42 9'3

31E
(2) Devemos fi bondade do IIIm. Sr. capitão de fragata. ~uno Alves Pc

I'en'a de Mello ardo o, ommandanle do vapor Icami.aba, da 2- linha ela
companhia t1 Amazonas. o seguinte rot iro da di tancia entre 11an(10 e
Tabating:t

PO:-lTO

Dc Manfio a udajaz ....................•...............•......
• Gndaj az a Coary ...................•..•...............•.•....

» Coury n TofTé.....................•.•...•................. '"
» Tof'fé :J. Fonte BOa " " ..•.........
)) Fonte BOa a Tonantin ..
» Tonantis a . Paulo , .
II S. Paulo a Tabatinga .......•...•.........•......•........•..

LEGUJ.S

56
30 113
372/3
57
39 1/3
3-3 1/3
47
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po,l 111

o Amazonas apre enta
de 52 legua. geogl';t-
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E~la navegação (o praticada 1 los vapor's do "'overno ]J ruan .
O portOs de escala entre TabatinO'a e JUl:imanguas são Loreto,

'i\laucallacta. Pevas, Iquilos, _"auta, S. Reais, Parinary, l'a
rinas, Lagunas e Santa Cruz. (I)

Por esta imples narração vê-se qu
actualmente uma exten ão nnveO'ada
phicasou 1,183leguas kilometr'icas.

Ao Equador e ova Granada onduzem o. 1'10,' Içü. (' J1yn

pUl'á, que confluem no Solimões.
O Içá, conhecido no Equador e no Perú com o nome d Pu

tomayo; oJIerece, a partir de ua foz na mal'gem e quel'da do
olimõe , 100 legua navegavei, admitindo vapore de um ca

lado de 9 palmos, á excepção do. mezes do grande secca.
O Hyupu['á, que desemboca pela me ma margem e por 8 loca. ,

tem a ua primeira cachoeira a 150 legua da foz.
Nas cheia este rio admitte vapore de 12 pAlmoR de ca:ario.
Caminho de Venezuela é o rio eO'ro.
Este io offerece f['anca naveaaç;lo a navios de grand P01'tl' aI (.

anta Isabel, a 130 lCguRf; da foz.
Esta região já foi toda navegada pelo, vapor da companhia do

Amazona.
De Santa Isabel n S. Gabri 1, n'uma xlenslio do ';';'

pelo rio exi ·tem alguns embaraços ü na'lcgaGáo mas qu
ser facilm nte removido..

(1) Devemo ti bondade do IlIm. r. capiUío ncnilr~. commandnntr lo
vapor Pasta a, o seguinte rol. iro rIa r!istnncin ('otr Tabutinga o o porlo
de Jurimangua

PONTO,'

De Tahnlioga tl LoreLo .. , , , '"
" LorcLo n Mancallnctn '" , '" .. " " .
D Maucallnc!.a a PPV:lS ..•.••...••..••.••••.•••.•.•..• , ••.••.•.

" Pavas a Iquitos '"
» Iquito. n. Nuutn. .
» Kauta aS. Rcgis , .
» S Regis a Parinal'Y , .
» Parinary a Urnrinas ..
11 rurinas a Lagunas .
II Laguna a Santa Cl'Ur. .•.•..•.•...•........ " ., , •... , "

D Santa Cruz a Jnrimanguas .

Irnl'o\ •

lO _.

3n :2 ::
J2
37113
202(J
II 1/3
13 ] 3
20 1/3
222'3
10
20 1/3
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De .. Gabriel ao Cucuhy, fronteira do Imperio com Vénezuela,
o rio o[erec boas coudiçõe de naveo-abilidade, e es(.a ecção
pód admittir vapores de 5 a (3 palmo d calado.

IV

NAVECABlLIDADE DA LINHA

DO J
FÇOé.v, ~

- PP'
~"GIISD

Trntaremo agora d mostrar o gl'áo de navegabilidade do
rio. m ncionado na tabella acima. e que formão a linha m
projecto.

Para maior commodidade porém da de cripção que ,ai se
guir-se dividiremo a xlensiio total do rios em grande ecções
como mo tra o quadl'o abaixo:

SECÇÕES RIO PO TO DISTANcrA

EM LEGUAS

L'

3.'

4.'

5.'
O.'

7.'

Amazonas .
r,[ao il'u .

)

~[adeil'a P (Tua-
pOl'é .

Alegr '" ......
_ guapeh.· e

Jaurú .
Paraguay ,

De Belém li foz do Madeira ...
Da foz ü cu bo ira de anto

Antonio .
Da achoeira de anta Antoni

,i do ua.iarâ-mirim .

Da a hoeira do Guajar'l-mirim
ti cidade d Mato-Gro o .

Da foz a cabeceiras .

Das cabeceiras do 1° á foz do 2°.
Da foz no Jaurú á do . Loti-

renço ..................... .•

1

'i0

214
30

50

50
. Loul' nço e
Cu,ral);i. . . .. Da foz do· I" ti cidade de CuyaM. 105

1.000
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l' SEC ÃO

Rio Amazonas.-De Belém a (o'!: do Madeira, eomprimento 275
le{juas. Verdacleiro mar mediterraneo, eompletamente nave
gaoel durante todo o anno.

a porto de Serpa, sobre sua margem esquer'da, fic& 5 legua
abaixo da foz do Madeira. De Belém a erpa na viaO'em qu fiz
em Novembro de 1866 gastou o vapor Tapajoz, da companhia do
Amazonas, do porte de 18.000 arrobas e força d 20 cavallo , 8.
horas de viagem eJIectiva ou a !/3 de dias. Contando- e, porém,
a 23 horas de demol'a no' portos de Breves, Gurupá, Porto de
M6z, Prainha, Santarém, abidos, Villa-BeHa, ter-s -ha 4 dias
e 15 hOl'as de viagem.

Na volta, rio abaixo, esta é de meno de metade c1ess tempo.
a porto de Serpa é frequentado pelo vapore da l'linha da com
panhiado Amazona, que dão dua viagens mensa sde Belém a
Maná03. Se, em vez de Belém, considerar-se Serpa como ponto
de partidà da linha do Amazona a Cuyabá, o seu comprimento
seria de '130 legua, isto é, mais longa s6mente de 801eO'ua da
quella que, por paizes e trangeiros, percorrião o vapor s da
companhia do Alto Paraguay.

E ta distancia eria vencida por um vapor com a marcha média
de la milhas por hora em 9 dias de viagem efIectiva. E, como do
Rio de Janeiro ao Pará um vapor p6de vir em !.l dias teremo
que a capital do Imperio estaria em communicação directa com a
capiLal de Mato-Gl'oS o em 21 dias.

2' SECÇÃO

Rio Madeira.-Da (oz do Madeira a cachoeira de Santo Antonio,
comprimento 180 le{juas

R gião completamente navegavel e ja toda pel'corrida a vapor,
sentia, entre outro, o Guajal'á em 1854, o PiraJá em 18Gl e ulti
mamente, Março de 1867, o Juripensen, conduzindoaseu bOf'do o
Exm. pl'esidente da provin ia do Amazonas.

a Dr. Coutinho diz O seguinte, quanlo á navegabilidade d . ta
parte do Madeira:

. <.< A pf'orundidade não varia da foz á vilJa de Borba, 25 leg-uas
aClma, achei sempre 6 braças no canal (13m,2l, e dabi á aldêa dos
Muras 5. .
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« lnlormarão-me os praticas que até á. cachoeira de Santo An
tonio o rio é tão fundo ou talvez mais do que em lugare , por
onde pa samos.

« O fac.to da subida do vapor Gu~iará em 1854 até a povoação do
Cc'ato, 140 leguas da foz, no mez de Setembro, quando o rio está
mais secco, prova que ba tunda sufficiente para navios que de
mandem de 6 a 8 palmo. d'agua em todo o tempo.

« Durante o' sei meze de inverno, de Dezembro a Maio
"'rande barcos podém chegar ás cachoeira .

« Em quatro ponto a navegação exige cuidado; na foz do
Anbangatini, na parte superior da barreira dos Marmelos, em
fr'ente ás ilba do Uruá e da,' Pirabibas. II

O corpo legi, lativo pela lei n. 12-15 de 28 de Junho de 1854
votou a ubvenção de 96:0008000 annuae. iL companhia que e es
tabelec e entre Manão e o Crato.

Apre idencia do Amazona, autorisada por lei de sua re pe
ctiva 11 sembléa, contractára a incol'pol'ação de uma companhia
para navegação não só desta parte do Madeü'a, como tambem da
do rio Jegro até Santa I 'abel e a do rio Purú . (I)

Posteriormente a companbia do Amazonas aprentára uma pro
posta á. assembléa do Pará para estabelecer uma linha mensal até
o Crato, com vapores do porte de 9.000 arrobas e marcha de 12
milhas por hora, mediante a subvenção de 120:0008000 annuaes, a
qual seO'undo se me informou ja se acha reduzida á m tade.

A navegabilidad , pois, desta con ideravel porção do ['ia Ma
ueira é um facto incontestave!.

3' SECÇÃO

Rio Madeira.-Da cachoeira de Sauto Antonio á do Guajará
mirim, comprimento 70 leguas

E' e ta a unica secção da linha onde actualmente existem
ob laculos a livr-e navegação.

Em toda a extensão desta secção existem 18 pontos obstruidos
de rochedo, e que são denominados pelo nome de cachoeiras.

Na maior parte destes pontos não existem, por m, descon
tin uidade de nivelou quédas d agua.

(lJ.Esta, ulJvenção foi concedida ii. companhia organisada pelo r. Ale
xandre P:wlo de Brito AmOl'im, negociante em ManM, .

A . na incorp0ração foi aulol'isada por decreto n. 4374 de 25 de Maio
de I GD.
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Os 18 ponlos; oh truídOf:; 8U OR f:eg-uinlcR, em nrilr.m (la !'mbiiln
do rio ou de sua foz ,i. origem :

anto Antonio, Theotonio. Morrinhos Cald irúo do Inferno,
Girão, Tre Irmãos, Paredúo Pederneira, Arara, Rio-RibeiL'ão,
Ribeirão, ~1isericordia, Madeira, Lagoe Pão·Grande, Bananeiras,
Guajarü a sú e Guajará-mirim.

as enchenles do rio n.lg-umas d (as chamadas achoeil'aR
d sapparecem.

Os pontos em qu xi te differença de nivel iio: Theotonio,
Giráo, Paredão e Rio-Ribeirão.

Ne tes e no das Bananeiras, 'orno os mais dfmcultoso são
as CllnôclS que viajão pejo tIadeira varada por tena.

·os outros, ou elias pa ,ão d~scarregadas, on enlão empre·
gando-se a sirga como no Ptio-Grnnde, fazem lamh m ca!'-
regadas.

O comprimento da porçúo do rio ob truída em cada ponto, se
gundo fui informado ]101' pessoa que já desceu o Mad ira., pócle
regular de um a dous kilometros.

Em alguns, pOI' m, e no maior numero, e . e comprimenlo não
se eleva mesmo a um l\ilometro.

A cachoeiras do rio-Ribeirão e do Ribeirão não formão mai,
q ue uma só, e então as suas exl!' midadeR suo desig-nada por

auda e Te ta do Ribeirão.
E ta cachoeira é a mais xten a de toda ; seu comprim nto nã

excede, porém. a uma legua, no maximo.
A cbamadacachoeira de anto Antonie' é seguidaquasi qn im

medialamente pela do Theotonio,
E' ne te ultimo ponto que diz \TI exislir a mnio!' qll~da (lo l'in

"Y[adeiru.

A nUur'a dessa quéda tem ido avaliada·m ll'" 011, pau 'o
mais ou menos, 50 palmos.

Os inlervallos entre as cachoeiras são lodos pel'feifamenle
navegavei .

Descendo em 1862 o rio das Velhas, confluente do S. Francis 'o,
e subindo este ultimo, tive o casião ele reconhecer o s guinl
facto, como uma regra quasi gel'al :

Quanto maiores erão os rochedos que oh truião o leito do rios,
lanto melhores erão a., porçü s do u curso acima abaixo elrs
pontos obSTruidos,
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.'e a,]miLlir-flr. poi~, no cnf:O mai ct sfavoravel, que cada um
do pontos difTiculto os do Mndeira tem de omprimento não um
kilomelro mas. im uma milha e que a cachoeira do Ribeirão,
a mais extensa de todas, lenba uma legua, egue-se que o des
envolvimento das porçõe ob lruidas do rio ladeira é igual a 19
milha' ou não levando em con la fracções, a 7 leguas.

Cons guiniem nte, :1 parie não ob truida desta acção entl'e
o~ . eus pontos xtremos é de 03 leguas.

ão ob tante as difTiculdades que occa iona a exi. tencia dos
roch Jdo ne ta parte do rio l\Iadeira, nunca deixou ella de ser
perconina de.de 17110, em que, pela primeira vez foi elle na
"clTado.

A im todo. o annos o Boli,ianos de cem em suas ubás
(grand can' a~) e chegão até o porto de erpa, no Amazona .

Em Idl5 o numero de las ubás elevou-'e a 'i0. conduzindo da
Boli ia charque, couros, graxa. cac;io () charuto.. segundo coo ia
de documento omciaes.

0, meios qu em minha opinião jullTo que devem ser empre
,(tados para a remoção dos obsfaculo que extstem actualme::Jt
ne ta parle do do ~Iadeira de modo que pos a ella pre tar- ü

gl'ande navegação intel'ior con i tem naquelles d que o oulros
,pnize t m lançado mão em ca o, analogofl.

A. . im, um só facto .'erLL . ufTicient para demonsll'al' o que
::tcabo d dizer.

O grande rio do .. Lour nço nos Estado. -'Cnidos correndo por
um lel'reno acidentado montalJhoso escarpado até, linha em
alguns ponl0. d ,e11 curso numeroso rochedos e pel'igosi simas
":teho('it'a~.

11;1 mais dl' 30 :1nno.', JlOI'~m, que esi rio nawgado por pn
quel . a vapol' que calão ]'> a 14 palmos d'ngun..

_'0 ponto, 'TI) que não foi po iyel ou não foi "antajo o ca
nnlisar- e o rio con truirão- e canae laterne .

m desles ana s, margeando a cacho ira do Longo alto,
perto de CO\'n\\'all, no baixo Canad<i, tem uma exten ão de 18
kilometroR.° desenvolvimento dos canae Iatel'aes ao 10DCTO da cu

hociras do rio de S. Loul'enço entL'e baixo e o alto Canadá,
d 52 kilomeiros ou pedo de 101 guas geographica .
A de p za com a construcção destes canae. foi de '>0.000000

rll' fran os ou pouco mai.. ou menos .ooo:ono~ooo.
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4' SECÇÃO

Rios Madeira e Guapore. - Da cachoeira do Guajará mirim a
cidade de Matto-G7'osso, comprimento 234 leguas

Região desimpedida de cachoeiras e completamente navegavel.
Da ultima cachoeira (a do Guajurá mil'Ím) a Villa Bella (ci

dade de Mato-Grosso), diz o Dr. Coutinho, podem navegar va
pores que demandem de 6 a 7 palmos d'agua.

Sobre a navegação dos rios Madeira e Guaporé lê-se o seguinte
na geographia do Sr. senador Pomp o, I ag. 522, 4' edição:

« Em 1760 o capitão-general (governador de Mato-Grosso), que
já em 1755 visitara o baixo Guaporé foi fundar, no luO"ar' onde
pouco antes exi~tia a missão hespanhola de Santa: ~osa, uma
fortaleza denomlllada de Nossa euhora da Concerçao, que em
1776 foi substituida, por achar-se inteiramente arruinada, pelo
forte do Principe da Beira. Emquanto alli estava, chegou uma
expedição vinda do Pará com petrecho de guerra. Desde então
foi tomando incremento a navegação do Madeira e Guaporé. Foi
por ella que o districto de Matto-Grosso se aprovisionou não
só de artilharia, petrechos e munições de guerra, mas tambem
de outros artigos de seu mercado, come sal, ferro, aço, cobre,
louça, liquidas e ainda fazendas seccas. Foi por ella que se
retirou o governador D. Antonio Rolim, e que transitárão na
ida e volta seus successores immediatos, bem como diversos
magistrados e officiaes militares; e finalmente foi por ena que
por muito temIJo se transmittio a corre pondencia com a côrte
de Lisboa, fundando-se entretanto nas mar'gens dos rios alO"uns
povoados de ephemera duração.»

O Dr. Coutinho no seu importante relataria obre o rio Ma
deiNI. dizia em 1861 á presidencia do Amazonas.

« O Madeira é o caminho natar'al da provincia de Matto-Grosso
e devia ser preferido ao Paraguay, pela razão altamente politica
de pertencer-nos exclusivamente.

(l O Paraguay tt'az o Brasil em posição falsa, e lhe tem absor
vido grandes sommas.

« A' grande vantagem politica deste caminho, liga-se o inte
resse comme['cial, o desenvolvimento da industria e população,
que é patente. '. .

(( Uma grande regrao hOJe deserta, rica em productos naturaes,
seria animada pelos transportes, e daria muita impo['tancia
ao paiz.

( A Bolivia só póde desenvolver-se com a navegação do
Madeira.

« O Brasil concedendo-lhe este grande favor, em tr-oca de
outro!';, ainda lucrava muito, porque o commercio desta republica
vinha a ser nosso.»

O Dr. Coutinho propunha então, naquella época, como melhor
meio de transpô):' o obstacnlo das cachoeiras, a abertura de uma
estrada, que, pela sua margem direita, ligasse os seus pontos
extremos.
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A estrada, em sua opinião, poderia vir a ter 50 lagua , em
consequencia da grande curva que descreve o rio ao poente.

Igual opinião partilhava o Exm, presidente do Amazonas,
Dr. Adolpho de Barros, pois que no relatorio com que passou
a admini tração da provincia ao seu succes 01', em 1865, assim
se exprimia:

« Uma e trada que séguindo pela margem direita de anto
Antonio até Guajarà, evite os obstaculos e perigos das cachoeiras,
e proporcione accesso franco par'a a encantoada provincia de
'IaLto-Gro so e para o coração da Bolivia, é, como o demonstrei

em outro lugar, melhoramento reclamado altamente pelos inte
re ses tanto do Brasil, como dessa republica e de todo o centro
da America do uI.»

Com a apresenta~.ão deste projecto é inutil dizer que me afa to
da opinião de tes dous illustres cavalheiros quanto ao meio a
empre.....ar-se para a realização desse desideratum.

5' ECÇÃO

Rio-Ale,f]I'e.-De 'uaJoz no Guap0l'd ás uas caúecetras,
comprimento approximado 30 leguas

omquanto não eja conhecido o reO'imen desse rio, resulta
todavia da tentativa feita pelo governador de Iatto-Gros o, de
que faz m neão O autor do En aio Chorographico do Pal'â, acima
citado, que a sua navegabilidade não póde ser posta em duvida.

Admittir-se o contrario eria suppôr-se um absurdo i to é,
que o governador de MaLto-Grosso que revelou em ua fecunda
administração tão larga dó e de bom enso, procurava reali ar
um grande melhoramento na cabeceiras de te rio, quando a sua
parte inferiol' até a foz era innavegavel.

POl' ta razão, e mquanto a explol'a~ão regular de te rio não
demon tl'al' o contrario, é licito uppôr-se que e ta secção e pre
stará "t na'!ega~iio, em toda sua exten ão,

o' E çÃO

Rios Aguapehy e Jaurú.- Das caúeceiras do primeil'o a sua/oz
no Jaurú, e deste ate á sua foz no rio Paraguau, comprimento
total, app7'oximado, 50 lC!Juas.

A mesma razào apl'esentada na secção precedente par'a mo tl'ar
a sua navegabilidade miUta a favor desta.
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E' claro que o commercio nlre Matto-GI'oSSO e CuyalJú não
poderia er facilitado por e tes ['ios e o Alegr , t;omo era (\ in
t 'Dto do go\"ernador de Mallo-G['OS 'o, sem que elle ' {OSSPI11 na
vcgaveif?,

Conseguintement é admi ivel a bypothe e que 'Ia 'ccr;ao s'
1r eslal'ê.i. igualmente ú navegação projectada.

7' SECÇÃO

Rio Pal'agua.'},-DaJo~do Jaul'ú a doS. Low'ell('o, compl'imellto
appl'o;eimado, 50 {egua

Região completamente navegavel e já percorrida tL vapor, enlre
ou Ll'OS, em 1859, os Argentina e ,Alpha, dos Estados-Unidos,
'ommandados pelo capitão Page, que por oadem de seu govel'Do
eXllorou o Alto Paraguay.

Foi este mesmo ofTieial quem GallUOS ant s havia pela prim 'ira
vez sul'ado a vapor, no Watel'-witch, o Paraguay brasil 'iro,

Rios '. Lourenço e Cuuabâ,- Dafo~ do Jo, no ]>({I'af/ua,'/ ri
cidade de Cu.'}aba', compl'imento tolal lo;) 1f''1lUls

Hegião toda na\'egavel já percorrida pelo i:! vapoL'us da 'úlll-

panbia de naveO'ação e commercio do alto Paraguay.
Pelo que acaba de ser dito vê- 5, resumindo-se, que um des

envolvimento approximado de 7 1 guas de ob trucção n rio
l\Iadeira, e o pequeno intervalto terre tI' de 1 legua, pouco mais
ou menos, entre os rios Alegre e Aguapeby, ão os maiorc e
não os unicos obstaculos ao estabelecimento do uma linb'1 lltl
vial de tanta importancia para o Imperio, não só politica, comu
t;ommercialmenle faltando.

Brasil, fadado a repre 'enLtu' tão impoL'iante papel nos de, 
tinos da America (J do munl10, pelo!'; dons t:om que o dolúl'a a
natureza, marcha aind.a h:nLa e it'l'e::loluiamento nas las do eu
engrandecimento,

As immensas riquezas naturaes do sen ubeI'rimo solo, sem
igual no globo, jazem ainda quasi todas em abandono, pela ca
rencia de meios de communicações d !,ral) po['L , e iSLo quanuo
possue elte om o 'eu magnifim s, s[ ma b, ·dI'O~I'aphico aqu 'l1e::;

que cumo Ilcll::;U\'a I a::.caJ, uruu eanJÍuhos qUL' métn:liu\ <lO ,
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A abertura desta linha seria pal'a a provincia de Ma~to-Grosso

a satisfaç:.ão de sua mai!> momentosa e p:.Llpitante necessidade.
ob o influxo desta arteria vital e de progre so renasceria

para e a longinqua provincia uma éra bl'ilhanle de civili..:ação
e felicidade.

Então não receiaria mais elIa, adíltricta como tem até hoje
vivido aos vaivens da caprichosa politica dos Estados ribeirinhos
do Prata a contemplar espavorida, ao leve aceno de um despota
sauguinar'io, talados os seus campos, deva tadas suas cidades e
viJlas, e como resultado dos horrores da invasão dos semi-bar
bm'o' guuranys a miseria, o luto e a deshanra.

v

BREVE NOÇÃO JJYDROGllAPHI A DO' RIOS QUI': FAZEM PARTE

DA LINHA PROJECTAD_\

Amazonas

E' o maior rio do mundo.
ascc na' nlOntanJla::; dos Ande, no Perü onde é conh cido

C\JlU o nume ue .Maranhão, atravessa uma parte da r 'publi 'a
uo EquadoL', entra no Brasil em Santo Antonio, acima de Taba
tinga, com o nome de Solimõe , e depois de receber o Rio
Negro toma o d Amazonas, pelo qual é geralmente conhecido.

COITe do oéste para léste, e, communicando-se pelos canae
naturaes do Tagipul'\l, Jaburú e Macacos com o Tocantins, que
póde ser considerado seu confluente, lança-se no oceano entre
o cabo do Norte e os baixos da Tuyoca, por larga embocadura
de perto d.e 100 leguas, e depois de um numero superior a 1 200
leguas de curso.

ua lal'gura l1édia ue 5 kilometros. Em algun lugares,
porém, em virtude tIa existf\ll ia lIe ilhas, (:da largura eleva-s
ús vezes de 4 a 5 milha..

A locidade da corr nte no Solimões, em 'l'abatinga, em De-
zembro de 1865, era de 2 milhas por hora.

A correo te ordinaroia, porém, é de ') 1/2 a 3 milhds por hora.
Tem grande numel'O de audalosos conflu n(.es, dos quaes Os

mais 'onsidenweis são, pela. margem direita. o Hualla~a cayale
Javar ou ll,)'i.luL',}', Jatall'y, JU['Uii., TuJIé, oa['.~·, Purüs, l\laucint.'
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Tapajoz, ingu e Tocantius a pela mar'gem e Cjuerda (:) astasa
Morona, apo, Içá, Japorá e Negro.

A extensão do valIe do Amazonas é avaliada por Humbold
em 260,000 leguas quadradas.

Nessa immensa área existe um desenvoh imento superior a
7,000 leguas de rios navegaveis.

O Amazonas tem sido navegado a vapor desde a sua foz até
á do seu confluente HualIaga, n uma distancia de 800 leguas
geographicas.

Madeira

O rio Madeira é formado pela reunião de dois grandes ['ias
o Cuapore' e o Mamore', este vindo da Bolivia e aquell de
Malta Grosso.

O ponto dessa juncção acha-se, segundo Almeida Serra, a 11"
5'1' 43'" de iatitude 'ul e a 22" 34' 14" de longitude a oéste do Rio
de Janeiro.

O Madeira corre NNO. de sua origem a foz do Beni, dahi ao
até êl do Abuná e finalmente a JE. deste ponto até)- ua embo
cadura no Amazonas. O de envolvimento de seu curso é de 290

eguas.
A linha quebrada, que une nas extremidades, passando pela

confluencia do Albuná e Beni, é de 224 Jeguas.
Asua. la['gura na foz tem sido até hoje avaliada difIerentemente,

sendo a mais approximada a de 2.700 metros.
Nos Baetas, 95 leguas acima da foz"a sua largura é de pouco

mais ou menos 400m, e em Santo Antonio, a 90 leO'uas acima da
Baetas, esta largura não excede de 200 metl'os.

A sua profundidade até Santo Antonio) regula de 10111 a 12
metros.

A velocidade de suas aguas é na foz de om,3G por segundo, em
Borba, 25 leguas acima, de 0"',51, e finalmente nos Baetas, a '10
eguas acima de Borba, de 1-,8.

O seu d.eclive é avaliado em om,44 por legua.
O volume fornecido poe segundo ao Amazonas ê eepeesentado

pelo enorme algarismo de 6,870 metros cubicos.
As enchentes começão em Outubro, cbegão á sua maioe altma

em Março.
De Abril em diante começa a vasante, que se estende até

Agosto.
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Atj Santo Antonio tem o Mad.eira 52 ilhas, das quaes a maior
a das Araras, tem 14 milhas de comprimento, e é povoada.

Tem em ,eu curso dezoito pontos obstruidos de rochedos ou
cachoeiras, ainda que só quatro destes mereção este nome, por
causa da de continuidade de nivel.

O desenvolvimento destas obstrucções é avaliado em 7 leguas
A ar'ea compl'ehendida pelo seu valie é avaliada em 16,000

leguas quadr'udas.
A sua foz no Amazonas acha- e a 2";5 legua de Belém, a 5 da

vi11a dp. Ser'pa, e a 27 abaixo do Solimões e do Rio Negl'o,

Guapol'e'

Ka~ce :10 uI da cidade de ~laLlo Geo so, banha e ta cidade,
carl' qua i empl'ea O . com fraca variaçõe , quer a O como
u O, tambem a 'NO.

Tem 200 leguas de urs : de 'de Matto Gro 80 ate o IJOnto d
~ua juncção com o l\lamoe 20 1/2 legua 3.baixo do forte do
Principe da Beira,

E' de impedido de caclJOeieas.

AleYl'e

Na'c na ncosta occid ulal da seera Aguapehy, em :,[atto
eo 'so carl' a NO. e lança-s no Guaporé ao uI e perto da

cidad de latto-Gros o d poi de um cur o approxirnado de 30

I gua .
Pertence á bacia do Amazona,

Aguapeh!/

a:sce na enco ta riuntal da erra. do mesm nome, carl'
pou o mai ou menos a E E.. lanr:a- e no rio Jaurú, depoi d
um cur o approximado ue 20 lecrua

Pedence u bacia do Prata.

Jauru

aE>ce na encosta merIdional da serra TapirapuanJ contmuação
oriental da dos Pareci, corre a. S E. até lançar- e no rio Pa
raguay, 7 leguas ao sul de i11a- aria.

8
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o desenvolvimento da parte de seu cueso comprehendida desde
a foz do Aguapeby até a sua confluencia no Paraguay é, appl'o
ximadamente, de ao legua o.

1 al'agua!l

asce nas Sete Laguas, na serra. Diamantina ou dos Pareeis,
na provincia de Matto-Gros o, entre 13' e 130 30' de latitude iul
e 12' e 130 de longitude oeste do Rio de Janeieo.

Corre de J. aS. recebendo numerosos confluente, sendo os
principaes, pela margem direita, os rios Sipituba, Cabaçal,
Jaurú, Pilcoma:yo e Vermelho, e pela margem squerda o ão
Lourenço, Taquary, Mondego ou Miranda, Apa, Aquidavan,
lparagua sú, Tibicuary, e yem perder o eu nome nas Tres
Boccas, onde e reune com o rio Pal'anã, a 6 leguas acima de
Corrien les, e a pouco mais ou menos 27° 20' de latitude sul e
15" 30' de longitude a oeste do Rio de Janeiro, depois de quasi
400 leguas de curso.

Banha no Bra iI Villa-i\laria, Corumbêi., Albuquerque, Nova
Coimbra, e no Paraguay: o forte Olympo, S. Salvador, onceição,
Assumpção e Humaitá.

S. Lourenço

•asce na provincia de Mato-Gros o. 00rre de E. a O. ,
depois de lés te a oéste até encontrar-se com o rio Cuyabá, donde
tomando de novo o rumo ele SO., desemboca no J'io Paraguay,
27 leguas abaixo da foz do rio Cuyabá.

Ç'u!laúá

Nasce na serra de Al'arapis, na provincia de Mato-Geosso,
corre de N. aS. com ligeiras inclinações, banha a cidade do
mesmo nome, capital da provincia, e de agua no rio S. Lourenço,
a 80 I guas abaixo da referida capital.

VI

PONTO DE VISTA MILITAR

O Brasil, pela sua vastidão e seus immensos recursos, como o
mais poderoso Estado da America do Sul, e chamado a exercer,
e exercerá indubitavelmente, grande preponderancia nos destinos
desta parte do continente americano.
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Limitado ao norte e ao sul como a oéste por pequenos E tados,
regidos por fórmas de governo differentes do seu, e altamente
cio os de ua independencia, alimentão a maior parte destes Es·
tado ) contra o Imperio a mais clara e evidente má vontade.

Apontando infelizmente, os exemplo, que registra a historia,
julgão que a politica americana do Bra ii, generosa até a sacie
dade, tende a preparar, em fUtUl'O mai ou menos proximo) ou a
absorpção de parte ou de algum delles, ou então o exclusivo de
uma iufluencia perniciosa.

E, se não ignoáio que a épocas das conquistas já pas ou, espe
cialmente para a livre America, não confião comtudo que a gene
rosidade do grande imperio americano seja garantia sufficiente
á integridade de eus te~Titorio '.

Des a injustiça flaarante contra a qual protesta energicamente
o pa sado, re ulta, como consequencia, a má vontade) de que
acima fallamos,

E se esta má vontade não se tem traduzido mais frequentemente
em actos aggressivos, é isto devido a um concurso de circum
stancias e peciaes_

A anarchia e a guerra civil, o peior dos flarrellos das nações,
por que ão elles continuamente dilacerados, a ponto de erem.
taes males con iderados já como endemicos destes paizes, e so
bretudo os lOUCOS recursos, de que ainda pódem lançar mão,
são a principaes cau as que têm concorrido, e conC.:lrrem ainda,
para que o Bra ii não t nha sido) com mai frequencia, inquie
tado pOl' seu bellicosos vizinho .

O Paraguay, porém, exeepç:ão da America, pelo de9loravel
ystema de theocracia japonica, que presidio á ua fundação, ar

rastou o Imperio a es a calamitosa guerra actual.
II O que succedeu com o Paraguay escrevia recentemente um

illu trado representante da nação, D. Tavare Basto, nos irva
d aviso.

II A Bolivia é fraca; tambem o era o Paraguay; entretanto
ahi estão ga tas dezenas de mil contos, ahi e tá oberado o orça
mento, áhi está. a qu stão financeira agcrravando uma situação
politica e embaraçando o progre so nacional.

I( A Bolivia secá realmente fraca, attendendo-se á sua e á nossa
posição aeographica ?

I( Primeiramente, ella póde invadir 1.atto-Grosso. e zom bar im
punementede no as aggl'essões ; é mais inacc6ssivel pára nós
do que o ?al-aguay. _ .. . - - "

I( Póde lOsultar-nos e n<l.o er efficazmente pUl1lda . .»
Cumpre, pOIs' que o O?·ais. vàsto 'e' poderp o E ta40 da Aro riCjl.

do Sul aia desta anormal e ae' graç:âdâ sihiação.' -. - -- .-
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A realização da linha du navegação pl'Ojedada facilitaria enor
mente a solução deste pl'oblema, se não o resolve e atisfacto
riamente. Com o concur o desta \"ia fluvial e taria o Bra ii, se
nào a coberto de alguma ilwa ão da pequena republica " ua
vizinhas, e isto pela imm n 'a ext n ão de suas frunteira' ao
menos em e tado de poder castiO'ar immediatamente a mellorés
violações de seu territorio, e em que e torne pl'eciso orrendo
em defesa de eus foro de nação sobel'ana ir impetrar a bene
volencia de paizes e trangei ['OS,

Completada convenientem nle as fortificações do' pontos e"
trategicos desta' a['ande linha defensiva, que em tempo de guerra
e transformaria admil'avelmen te em xcellen te ba e de 01 

rações, e mediante ° concur ? de uma flotilha encouraçada, fi
caria, em minha opinião, não ti compl lamente defendido o
Brasil pelas suas fronteil'a , como tambem livl'e em seu' movi
mentos pa['a tomal' a off'llsi a, ca o o exigissem as cil'l:unl
stancias da guena.

O fim estl'ategico da gl'ande linha é, poi intuitivo: CObl'Ü' a
fronteira com a Boli'\'in, a parte oClJideutal da p['ovincia de Matto
Gros '0, e dalli n'um mom nto dado com o auxilio do vapor, avun
çando rapidamente quer ao norte como ao sul, p lo' rio Ma
deira e Paraguay, podar acudir vantajosamente emum pont da~

que tem o lmpel'io, ao nOl'te com a, republicas do Pel'ú, Equadol'
Nova Granada e Venezuela, pelos rio' Solimõe,' (Alto Amazona ),
Iça, Hyupura e egro, e ao sul com o Paraguay, pelo l'io de t·
nome .

• s posições fol'lifl('ailas que existem actualmente na linha Iro
jectada são: o forte de No\'a Coimbl'u, no baixo-Pamgu<lY. o
forte do Principe da Beil'a no baixo-Guapof'á, e no Amazona:-:
além das fortalezas de Jacap':L e Barra na foz, () fort ue GUf'upêi,
a fOl'taleza de Obidos, e as fortificações de Tabatinrra.

10 rio Negro exi tem tambem o fortes de S, Gabl'iel, ' Jo:-:é
de Mif'abitanas e no rio Bran o o de S, Joaquim,

Estes Ll'es ulLimos. se al:hão, ::legundo infor'mu.(;ões, elll conJ
pleto e tado de decadencia,

A cidade de :vlatto-Gros o, antIga UlpItal da provLDda do mesmo
nome, ituadl1 11 15° de latitude sul, acha-se pelos rios igual dis
tanciu. c.tOg fortes de l\O'Va Coimbra e PrinCipe da B ira, Esta dis
tancia. é dó ptruco m:J.is ou menOS lsd leguas.
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Do f01'te do Peincipe da Beira ti. foz do Mad.eira, no Amazonas,
;), distancia <' superior a 300 leguas. Convinha, poi. , que ne t
espaço fo. sem cOllskuida aJgumas fortificações em ponto con
venientes, corno. ejão, por exemplo, abaixo da cachoeira de . auto
Antonio e na foz. 16m do pontos estralegico', acima con i
rlemdos, existem outrus não meno. importantes,' que deveeiãn
. er ig-ualmente defendido " ~ não com fortificaçõe. permanentes,
ao menos com fortilicaçõe mixtas, de terra e madeira, que ~iio

xcellentes e d longa duraçe:l0, sendo convenientemente On
servadas.

E. e pon tos são do lado das ,'ertentes do Prata, no 1'io Pa
raguay, a embocadura do rio ,iiranda e '. Lou1'enQO para
cobrir este ponto a capital, a cidadede Cm'aba, e aquelle as eo-
Jonias milita1'es que foeão fundada. m ~ valle.

Ne se me mo 1'io Paragua.,' a foz do Jau1'ú e Villa :\'laeía, eo-
b1'iudo e ta escellent' pusição to]o o alfo Pa1'aguav aquell
ponto a cidade de MatLo-Grosso.

Esta ultima cidade, poe onde deyeeia pa sal' a linha de jun 'ção
da. dnas geande . bacias hydrograpbica " conforme a importancia
de Ll fut11ro de. nvolvimen'to, d veria jO'ualmente ter ua for
lificaçõe . Do Jado da' veetente do Amazona o outros pontos
impol'tantes ão no rio Madeira, Crato e Baêta , e finalmente
Borba, ~t 25 leguas da foz.

Pal'a fundamentar a necessidade das forWj 'a(;lleS ne I . J onto..
eitaremo aqui a eguinte opinião de Fallot : .
I « Si les fleuv s [·e. tent oavigables <I. une grande distance dans
intérieur du pa. '. pour des bátimen ts de 11aut bord, une eule

place ne sera même pa suffi ante, et il faudra les redoubler. de
'r'ainte qu'une armee de debarquement ne prenne le fleuve po ur
lign d'invasion, a marin superieure lui a~surant Ja liberté
de communications et la l<trrreur du COUl'S d'eau la mettant á
l'abr'i sur' un de ces flanc" ce qui Jui pel'mettrait de s'ayancer
uvec plus de hardie se.

« Ceci serait iodi pensable surtout si le cours du ileuve
suivait la dil'ection des frontiéres <I. deux ou ti. tl'ois marches de
l'intérielH', puisque l'armée navale combinerait alors ses mouve
ments avec ceux de l'aemée de terl'e, t celle ci marcherait avec
onfiance sure de retrouver une nouvelle liO'ne d'opél'ation ci. quel

que distaoce de sa base, si la premiére veoait il. être intercepteé.
« C'est aussi d'aprãs cette consideration qu'on appuie par

plusieures places successives l'extremité d'une frontiére, qui
aboutit á la mel', Je soutien d'une flotte mLl.itresse de la mel' étant
nn des plus energiques qu'une armée ofi'ensive puisse esperel'. lO

Tabatinga, em frente ao Perú, 15 de Junho de 1857.
(Jornal do Commel'c':o de lO e suppfementos de 18 e 21 de

Março de 18G8 ns. 76 78 e ~l.)
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J\PIUTA!JENTO

6 ultimamente, quando tratavnmo de coordenar os documento para
lt publieação do presente trltbalho, é quo tivemo oocasião de ler o rela
torio do mini terio da agricnltura, commeraio e obras publicas, apros ntado
ás camaras no anno do 1 6:::; .

Nessa época nos uchavamos fórn do Imperio.
Tratando do rio fadeira, dizia o distincto cavalheiro que dirigia aquella

repartição:
« Mac1eil'a. - Em Junho do anno pa~sado o presidente do Amazonas

incumbio o engenheiro João Marlins da ilva '~outillho do xplol"al' este
importante confluente da mal'gem meridional do Amazonas.

cc O Madeira marca o limite occidentaos do Imperio com as republicas
do Perú e da Bolivia, e tem um des nvolvimento upel'ior a 4 O legua. ,
scguindo o curso do Guuporé, que nos pertence.

« Durante quasi a ultima metade do secuI0 pa. Rado foi o unico caminho
que nos era franco para a antiga capital de Malto-Gro o, [l excepção da
via terrestre de Goyaz, de mais de ·jOO Ieguas.

I' Niio se trata de um rio desconhecido: o Marl ira jil foi muito navegado
e até explorado por babeis engenh iras, qne dell~ levnntarão planta. as
mais circum lanciadas : hajão vista. as explorações do Dr. Lacerda, Al
meida cITa e outros.

a E, pois, o curso e regim n dc suas aguas, suas condições d nav ga
bilidade. a riqueza naturnl dos terrenos por elle banhadr-s, quanto lhe
diz respeito emfim tem sido ohjecto de estudos e trabalhos numorosos,
que correm impres os.

li Intere a ao pai;; que ft sua nal;eflaçâo eja de nODO e. tabelecida ..
porque, não só nos leva a Matto-Gro Jso, como aos Estados limitTopbe.
pelo Beni (seu curso superiol') Mamere e outl'os tributarias .

.. Tem o rio 1I1adeira 186 leguas do navegação franca. da sua foz
até á la cachoeira, 60 a 70 leguas de difficuldade , que se poderllo aplai
Dar por meio de uma estrada.

(I Tran postas a cachoeiras. j1roscguo fl'anca a na navegação por
mais 40 leguas até á coníluen ia do Gnapol'é lnlTloré, e d'ahi em diant
pelas aguas daquclle tributaria, mais 200 lcguns pnl'a o interior d Malto
Grosso: sondo muito 1ara nolllJ: que das aguas do Guaporé se p6de passar
facilmcnt para as do Paraguny, por 11m Yllraclouro de 5;.'122 braça (l), que
tal é a di. taneia que separa o rio logre do Aguapchy.

« Farão outr'ora po\"oadas a margens do Madeira; hoje de Borba. ao
forte cio Prlncipe, não hn. um s6 povoado: tl'ibus de indios vagueião por
essas solidões entregues ao mais deptoraoet abandono.

li O Madeira contém em si nm futt,ro de inesgotav is riquezas, chama
fi vossa atlenção e pecialmente pelo desenvolvimento de no as cornmuni.
cações internas e com os povos visinhos. »

Na mesma. occasião em qu S. Ex. assim se Xpl'essa.va, dirigindo-se a
parlamento, dizia o pl'esidentc do Amazonas, passando a administrnçllo da
provi nci a a seu successo,' :

« A estrada dI) Mad ira pal'ece de, t.innda n exercPl' uma. grande influ
encia sobre a Bolivia, quando lhe rór franqueada a nav gaçú deste rio o li
do Amazonas.

(1) A carta chorographica do Imperio dá parA. st varadouro 3,235
braças.
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cc Então, as vantagens que ella prometie se bllo de eslonder fi mór parte
do territorio vizinbo, çisto como a communicaçõos entre Cobija e os prin
cipaes centros de producçõe da republica ão lenta e dimcilima« conforme
já demonstl'ei em outro lugar.

cc Fazom-se por asperos caminhos o r.travé:s de um extenso de. orlo, que
86 os camellos podem vencer.

lt Da Europa ao Pará a "iagem é incomparavelmenle mais curta a nave
gac:ão muito meno travada de porigo , e portanto os fretes muito menores
do que para obija.

(C Em Chuquisaca, quasi 4/5 do prec:o porqnr ch("Tão a. mercadorias 1'0

pr sentão o fi' t I
« Póde- e por ahi avaliar o custo fabulosis imo deUas no. rico~ departa

tamontos que nos fieuo vizinho, mai di tantes da co la do Pacifico.
cc Tudo is o impossivel . desconbecel-o contribue podero amente para

que Madeira' o Amazonas s .ião o caminho por onde ~e realisarâ no
futuro o melhor commercio da Bolivia.

« Quando a popula ão de, em'ol\'er- e no ,a1le do B~ni, serà de grando
convenieneia proporcionor-Ihe n ~nhida polo PUl'lIS, que é o caminho na·
tural d sta outra região.

lt Aproveitando alguns aflluenl de um e outrs rio, e economisarâ uma
grnnd distaneia por telTa, reduzindo- o a travessia talvez a 12 leguas.

lt uO vos é de 'conhecida a imp0l'tancia da~ antiGas relaçõe entre Matto
aros o e o Amazonas por via do 'ladoira.

« Iuitos dos seus govel'J1adoros o principaes magistrados pOnrlrtll'ão na
provincia vizinha, egttinelo as agllas do nosso rio.

« O eommereio tamiJem por aqui encaminhava então.
(( Os canhões, que Ilinda hojo guarnecem o forle do Princip ela Boira, e

todo o mais trem bellico ele qu nece sitava a fl'Ontllira, forão condnzidos
pelo MlJd ira apor.

« o intuito de Jacilitar o proteger a llavegação, fundàrão- e, além de
outras ncima daquelJo forte, a povonrõos dI' Trocano. na foz do H:ramary.
do Th otonio e Ribeirão, nas Cacbo ira .

(( A cidade d Matto-GI'osso, antiga VilJa-Bella. chegou a conter 12.000
habitant . Em suas vizinhanças pro porava n criac:ão a agricl1ltul'll.

« Hoje tudo isso desappareeeu com a tran ferencia da capital para
Cuyabá.

(( A população indigena, que auxiliava cfficazmenle a navegação, rednzio
!lO con id ravelmente, depoi qUI', xtinetas as mi sõe-, slU'girão o rega-
tõe os dir clores.

« Da. povoações do qu acima fallei nem ve tigio restão.
cc Dahi resultou, como era natural, o nfl'aquecimento da relaçõe pelo

ladeira.
« Mas o que acabou de matar a sua navegação foi d certo o ablludono

qu di so fez a administração" egura como e tava de fronteil'a pOl' e te lado.
(( Entretanto, é o Mndelra a melhor via de eommuniclt tio para ~Iatto

Grosso.
cc A' excepção das 60 legua interceptadas pela cacho ira, o rio p6do er

Jivr mento navegado na p.rte superior, durante talvez 9 meze do auno ;
na inferior, segundo informa o ngenh iro Coutinho, e o prova a viag m do
Inca no mez d Agosto do anno pas ado, para qu o seja por navios d
maior calado, me mo na 9,uadra da mllxima va ante, ba tará de. obstruir o
canal nos dois ponto iudlcados Iroc dentomente.

cc A c1espeza que exigo esta m Ihoramento poderáimportnr, quando muito,
m 200,OU $, segun lo a opinião daquell diatincto profis ional.

tC As cachoeiras, como sabeis tenho ponderado, podom ser evitadas por
moio duma st1"ada, cuja extensào s rá pouco mais ou meno 45 laguns,
visto dev r seguil' directamente p ·la marg·m direita desde a primeira até á
llltima. cacho Ira, cortando a volta. qu o rio eleser ve para o poent .

« Nem o Tapajoz, nem o Tooantins, olforecem igu(ltls facilidad(\ ; o pri
meiro, porque coritóm em seu leito embaraço insupel'aveis; o agundo,
porque, alóm de quasl identicos obstaculos, deixa sempre entl'(l o ' 11 ul
timo ponto navegavel e a cidade de Cuyabá uma distancia de cerca de 90
leguaa, isto ,qnasi o duplo da ext nsão que deve t r a e-trada de que me
occupo,



« A falta de Judios para a uaYega<;,iio ha de uppril-a o npor; os gÍ'Dcro
alimentícios, nol-os crd ró a Bolívia, tão int re ada como o lka. n, ou ainda
maL do quo o Bra il. no ap('I'fej~oaml'nlodo, lransporll' pl'lo :\[ad irn .

• O gOI'erno imperial tOll1ará ccr1<lInent.e fl inieialiva des' grande melho
rnmento. favorecendo o, intl'rr e,' das dU2S prol'inciR' do Al11awna ('
:\IHlto-Gro o, r n do Jmprrin rm grrlll, 1I'm '"mo as jtl-tlls aspira<;,ne da
Boli I·ia. »

No já mencionado relatorin da. RgricnUura, e 1(1 ainrlao s gninlr a l'r prifo

dos rios PUl'1IS ILuxy:
« O Purú é o mais notnvrl conOul'1l1r da murgl'D1 l1ll'ridional do Ama

zona.. na plll'tr ell1 que se dl'nomiua ~olimões

« ua explol'fl~iío foi onflada 1'111 J 6;3 ao enrrenh iro .Ioão Martin, da
"ilva Coutinho, o qual no "ap"r Pi/Y/jri nbio J'iu acima até o ponlo d no
minado JJyulanabau. isto é. :140 1 alla~ dI' 20 ao gró . drllld . por falta r[.
mantimento. 1l'l'e de r g'J'r ·ar.

« Em !no longa l'xtellsno não rncontroll o rxplúra ior o I11rnor ob laculo
á navegaçiio.

« ..t attençcío que no' deoem mereceI' no ,((.~ COllllll1l1lieC/çõe. intel'?1a.~

"om rt pl'ooincia de Mrttto·Grosso re 'ommenda partieultu'm ute IJ tn ex
trn.:t nal'C'ga~fio, a qnal, a rI' m exada, as informaçõrs pre. tado,; p 10
pI'rtlicos e pelos Judio. qnr demorão nr'-~a. r 'giõe_, rl"L ftlcil pelo rio ltu:.:)',
;1fl1ll nte da mllrg m dil'rita do lllrús, o 'lu faCIlita o transilo pnra o Mn
tI,'ira. dr modo fi evijal' as cncllol'il a. destoo

" '0111 ·fC'l1l'ndo-. r. pois. ii visla do (1'1l' acaho d rxpendrr. a c nl'I'n'I'n -ia
de t' compl tarrm os l'. tndo. da na,I'gaç'iio destC's rios.

«O Ituxy. I i" do Sl'~IIII"1l ol'deln. pog_ 'J lJ'ibnto dI' snas ngllns no Purú,
192 t~ ]I'guas acima de sna I'mbOClldllrn. mcde na 11n. I"oz till br:\~os=J:}21ll.

ri 01" in:l11mcro.- Jngos qne para r-lIr anp;r~o. principnltnrnlc na pal't.'
superior ri sel1 cur. o, fazem crêr na probabilirl;lcle le lia c', mmllnicaç1ill
com o rio Madeira por mrio dessC's lagos o cu, (·onae'.

cc S6 a explora,:,ao por~1lI podel'fl firmal' uma opiniiio :l sem lhnntl'
respeito.

c/ Sua n:lVegnbilidorlr. nft' ondr " conhl'(~lfl:1 pIos praticos, niio cn 'ontl'
ob taculos.

« Comprrhendeh; rncilll1en(c o :dc:t1lC't' politico 0111111el'ci:11 c11'''tn COIII-
munícaçii.o, principall11rnle ,r f(~r pos iVI'1 Yl'f'ificar-. r I'm toda as ('poca~

(Lo nnno.
cc D sic modo será filCi/, vitan 10-. ns J3 coelloril'[Ls uo Mnd ira, ir, por

111ll 1[\(10 no intrrior rln Bolivia, e pl'!o ontl'O.:1 província dC' Malto-Gros o l'
no,vall do Pnraguay. »

Encanegou o preRie(rllte eh provincia no pr::t.(ico Manorl . 1'1 ano, quI'
havia acompanhado o enf;tl'nhelro olltinl1o na .·plom i"io do PUI'ÚS, d,'
suhir o Jlnxy no intnilo de dl'scobrir l'sln (·OlllllltlJ1ic:1~~o. l'or orn nnda
I'onsta. desta nova explot'a~üo.

A :SC' rr. p",ito dizia. o gllillte a pr icl mia do AI11:1zon, . no etl r<,ln
torio já itndo:

« TI'((l;e~ ia do Purl; pro'" () Mrrr/<'iNr.- 01110 vos ann11IlCICI pOI' oc
casi1io rln aberlura da sl'ssao pnssadn, cncal'l't'gn i o pratic íVIono I Ul'!lllno
da Encarnn~;;o de pa. sal' do Pllrú. :10 Madeira, por I'ia uo ltuxy, ... lllll Dto
do p"il11<'iro, para o fim de Yl'l'ifi~ar a rxislenciatlll L1'::t.I'í' . ia, d Ião gr:lIItlr
alcance fulllro, cntr 11m e oul.r, , rio.

«Pelo relatorio do engl'nlJriro OULinhO,rplo liron n limpo as illforma~üef'
l.rensmillidH. p lo prlllico, von'is qnl' o ri,) :Macuim póLle ser Ilavegado
duranlC' 11 dia!:! lT1 canOa granell', c ainda muis 5 m igarité.

cc A demora que teve o I ratico C'm refuzer-s d nlllnlmt.os pl'rSllacle qn
I'ssa distancia. pódc ser "I'ncida em l11l\ito menos lompo.

(l Do extl'enlo ponlo navegado nté á cnchoeira cio T11 otonio. siti m qll
c, hio no j'I'ladeim, gastou 01103 ", tlias. podendo a di tancia, er calculada
I'm 10.1 guns_ Entrou d pois no ltllXY ; mas por í' I Cllminho deixou de
chagur IW Madeira, em con, equen ia. d aca.bnrelll-s -lh d todo Of' man
timentos.
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« Do lugar onde voltou Oll \'ia l.lisLinclanll'n Ir' o rllido d(' uma cachoeil'a.
« Ko :\Iacllim. ccmo no IIIIX\'. IIcolIll'iio-s(' hor tando os rio vastos

campo' natIL!'aC~, (}lH'. :;('/1undo 'informão os III(lio. no uma pI'oloIlO'a,iio
do rio :\[adr'lI·a.

" criL de grand(' convr'ni ncia o recon~lecimr'nlo dr'sses campos. pois que,
pod nd - e trlln portal' POI' ulli o gado da Boli\-ia. r'\'it,ão- r' os obstaculos
tia cachoeiras, o faciliLa- e assim a cria,ão, flUI' oU'r'reccriL dt', d ent.'lo
lucros ba tanl ~ a quem fOI' cmpr('lll'nd l-a na lIIarg ns do. doi. rio Ma
dei l'Il o Purú , a am bo os q lla('s erá. C0ll111l11m o b neficicio.

« A ql1 stão da ali 111('l'\ta,no. uma da mai i111 portan t('s da provi ncia. ficnr(L
1101' C'. te modo rc oh-idu ati factoriamcnte. »

RelnLi\T:'lmC'nLe ao' rio Arinos I' Tnpajoz. que cJnstitncm o ramal norte
tia ha ius ue oé te. 10- o s('guintl' na g ographia do r. s nador Pompêo :

« Tapa.io~, Arino e .TCI/'uemrt.-A n:w('gação destes rio' foi pela pri
meim VtlZ eITe 'Lunda em 1746 pelo sarg nto-mÓI' ,João dtl Ouza Azevedo,
Intrepido pauli la, que apronlptou a . ua spedi~ão dA (j canóni; e 54
pcs oas na cacho ira grande do Jnlll'll.desc LI puresteflo Paraguay, por cujo
:11\'eo pelo do Sipotubn ubio 11t(' onde lhe foi po sivel, e mranno por
t 1'1':1. SUl)S cantlu-; pam o rio dI), 'umidouro do ceu pai' este com grande
trabalho no \.rino'. ':I)nlinuando a Yiagem aguas abaixo foi ter a aura-
n"m, dond eouio pam a capital du ParlL.

•, Tae. lh par crrrlo O' ob-tacnlos (jUO rncontrou, que nrLO se animou:l
\'0 1tl1l' prlo me mo l'nminho: regI' s ou II ~IuLto·Grosso por via rio Amn
Yona.. i\jafleil'a I' 'U:lPOI' '.

H ~OS. "nla nnno. d l'orrj'rno . 11m lIa,e1' quem mprehende se outra ve7.
n na,egnção rio AI'ino' 011 do .Il11'lIema att" () .\.mazolln..

" Em 1 'l~, 1 H fizeflio-"e novas xpediçõe', ria luae.:l. ~egunda, pal'
lindo :t 101 ri€' • at mhl'o do porto do rio Preto, aftlulIJ1le do AriTlo::;, di 1.>1I1to
,I I('gua!'! rltt fI' g-ue7.ia do lJiflll1:lnt.ino, chegou a antarúm a :D de ove'''I
IJI'O, i lo c\ com 7;:; dia::; de viagem, e nn. volta. (com :Illôas carrl'gadas)
~n.stou ,0 dia!' rI sdl' Ixitnha. llllimn. po\'l\a.:ão lo Pll.I''', até o salro Au
gu to. I' mais,aO aL,' 1\ ponlo de partida.

" ue, de entiio I m ::;idu "'>:la nav ":l1:~0 ~ l'aLicatla annnnlmen1p com
pequenas illtel'rup,:õe;;,

« POI' alia t...·m-. I' importado na pl'o\-incin obj('clo de grande pre<:o, eo-mo,
por ex mplo, p ,as cl b:1.lCI·, de f 1'1'0 de calilJres 6 I' H.

" Com quanLo nM d ixo d t-i ar prejudicada pela I'rnnqUl9, da navegação
.10 PaI'agua)', é de e;;pemr (lll não chegue a pxtinguir- e de todo por SOl'
a m,lis Cllo·ta, 5 nfio unira. via de ol.>tel'-"e o gun.ranlÍ., qu preparno os
llldio' MllU", o ql1»1 lem-;;, tornado :trtin'o de primeira neces. idade pn r:l
I), hn,hit.ant .- da 1 rovin ia.

« E d v (', La nave"fl.cão mere er lanLo mn.iol' nttenção. quanLo tem a.
gl':lnd ynnLag-em de f11zer-;;e Ioda elentl'o elo lmjJe,'io, e portanto, i entfl
da;; eVI nLualidad"s qllO pôde pl'olluzir o~ \'::I.i-v n. da politiCl~ internacionnl
om rola ":io no' Estudo I'ibeirinho d :\Iad irr.. Mamorc e Guapor·'. e do
Purn~ua.v, PuraniL e 11'3.tn.

« Em 1,,27 ou I '1)8 foi :I dila J1[l\'ega~ão explorada. p lo conselheiro G.
Lungsdorr, director de urna commis ão, I[Ue, com fin s'ientifico., \iajava
p l' conta do illlperndol' da Russia :

« Um olncial da rnnl'inha J'ussa tinha' a seu cargo a ob orvações astro
Ilomica e geodesicn da expediçno ; ma niLo COll tu que fo em publicado
os:;e' trabalho. o qu é t.anLo mai. d deplorar que nnda existe destc
g nero, n m Ila carla, ainda impnrfeita, la me lUa Ilfweg'l~ilo » (I).

(1) O roL iro da mencionada oxpedirão u 1'12 iudica flS seguintes dis·
tincias, avaliadas a esmo: .
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Legul\s
Neste intervalJopas

são-so 6 poquena.
cach oeit'l\ fi , 1I.1gllD re
oifoíl II PnixioR.
7 cachoeil'f1sn ))
1. II

\l II

Do ~~~i~os~~.. ~i.~. ~~~~~ ..~. ~~.n.~~~~~~~...~~ 5/
Desta contltlenci~ li do nrnidouro.,......... 125'
Da confluenoia do umidouro á do J~\I·uelTIl\. . 70 }
Dl\ Gontlnellcil\ do ·)uruemllll,Q salto Auglll!lo.. 40
Do saHo A11gu to ªo de 8, imi\.o de Oi"~l1H!\I'. 15
Do dito saltoá OQI\tlllo110ja dq lio de S, Manuel 20
DI\. dita OI'\t1l1encilllÍ Itnitubn...... . . \)5

- 270
65

335
l~5

500

De Itaituba a Santarém .

De Snlltarêm á capital do Pará .
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Inforluações relativas ás bacias
do centro

RUIAL DO NORTE

RIO RAGU Y E Toe ~TI

RAltlAL DO S L

RIO. PARAN HYB E PARA~A



INFOR}JACÕES nELATIVAS A'S BACIAS
. DO CENTRO

I

RAMAL no NOllTE

RIOS ARAGUAYA E TOCA 'TINS

o rio Araguaya que tambem é conhecido pelo nome de Rio
Geande, é foemado, segundo a carta do lmperio, pela reunião de
dois pequeno rios, Jatubü, e Pitomba , cuja vertente~ e achão
na Serra ellada, na pl'Ovincia de Goyaz, na latituc.e austral de,
pouco mai ou menos, 1 • 30',

_ dif'ecc;ão "'el'al do ...-\.ruguaya é do ui paeLL o norte, com I e
quena oscillaçõe, até reunir'-se ao da Almas, faranhão ou
Tocantins na' vizinhanças do pal'allelo de 6°) e depoi de um
cur O de, pouco mai . ou menos, 300 legua ,

f'io Al'aguaya para a provin ia de Goyaz da de Matto-Gros o
da do Parei. Em eu longo trajecto recebe Dumel'OSO con

[lu ntes do quae o peincipa s são, pela margem direita ou
ol'iental o rios Tigl'e, das Lagua , Claeo) Yeemelho, da Tesou
ras, rixá A Stl) Piedade, Pilae e Chavantes, e pela esquerda
ou occidental o rio Pa cual do ui, Bal'l"eira, Taquaeal pe
queno, I'Y talJino, da ~lol'te, '\ ertentes, Ponta, Tal i.rapis e
Aldêa.

D' todo e~te' contluent' li no ol:cuparemo aqui com o rio
Yermelho, p la dupla circumstancia de banhar a cidade d
Goyaz) capital da [l'ovinC\ia de:-t nome, e de pre tar-se ã nave
gação em alguma' leguas de, eu cur o.

Rio l'ermellto

Este rio na ce no montes do OUl'0-6no, nas vizinhança da ci_
dade de GOya6, corre de lé. te a oéste em reande parte de eu
curso) e segue depois a dil'ecção entl'e NO, U. O, até lançar- se
no rio Aragua-ya,

O seu des;nvolvüneulo de 'de a cidade de Goya.z até a foz é de,
pouco mais ou menos, 50 legu~s.

O porto do Tra essão DO rio Vermelho, a 32 leguas de ua foz
nO Araguaya) c tá. ligado j, capitel pbr meio de uma estra'da de
121egllal, '
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o rio Aragua a não foi ainda estudado convenientemente.
Este rio foi visitado pela expedição franceza. sob a direcção do

Sr. F. Castelnau.
Em seus trabalhos o Sr. Castelnau conRigna apenas informações

deficientes sobre o seu regimen.
Em 1863, a presidencia de 'oyaz por instrucçõ~s de 10 dp

Julho, encarregou da exploração de te rio ao Sr. E. J.
Vallée, ~que se achava como engenbeieo ao servi<.:o daquella
provincia.

Pelo relataria desta exploração ao governo imperial, annexo
ao do ministerio da agricultura do anno de 186~, vê- e qu a dis
tancia entee a foz do rio ermelho no Araguaya e a confluencia
deste no rio Tocantins é de 259 I/~ leguas.

Estas 259 \/~ leguas reunidas ás 32 leguas navegavei do rio
Vermelho, da sua foz ao porto do Travessão, prefazem a somma
de 291 \/4 e não 301 \/4 laguas, como por engano Sl3 acha exarado
no referido relataria; havendo assim uma dil'ferença para mais
de la leguas.

Acima da foz do rio Vermelho, o Araguaya apI'esenta ainda 32
laguas navagaveis, até o porto Jo Rio-Grande, pertencente á pro
vinciá. de latto Grosso.

Assim, a linha navegavel que o Araguaya propriamente dito
offerece é de 291 \/4 leguas, que reunidas ás 32 ditas de eu con
fluente o rio ermelho prefaz m o total de 323 \/4 e não 333 3/4
leguas, como diz o relator'io da exploração, aonde de novo se ma-
nifesta o erro das 10 leguas já apontado. .

Esse numero de 3 3 3!4, diz o Sr VaJlée, são sete decimos do
maior comprimento . S. daprovincia de GO!Jaz, pOI'que, segundo
sua opinião, o que não é exacto, esta se estende de 6' a 20' de
latitudo sul ou 14°=280 leguas geographicas.

A exploração, pois, do rio Araguaya pI'oporcionou ao r. C.
Vallée a occasião de anniquillar inteiramente, com uma só pen
nada, um dos axiomas fundamentaes das sciencias exactas, pois
que, segundo esse Sr. engenheiro de além mar, 333 3/., são sete
decimos de 230, ou a parte maior que o todo.

Rio Tocantins

o desenvolvimento do rio Tocantins desde a eonfluencia do Ara
gllaya até Belêm) sendo, segundo o mesmo explorador, d'8'·IIIO
leguas, segue-se que o porto do Travessão, no rio Vermeihof t
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separado do de Belém, por estes rios, por uma distancia de 401 1/ 4

leguas, e não por 398 1/,1> como ainda erradamente se acha men
cionado no referido relataria.

o pequeno quadro abaixo vão indicadas estas distancias:

RIO PONTOS

ermelho Do porto do Travessão à foz .
Ara....uaJ'a Da foz do rio Vei'melho á. sua nu Tocantins.
Tocantins Da foz do Aragua 'a a Belém .

LEGUAS

32
259 1/
110

Esta extensão total, que não diz o relataria como foi obtida, é
ápenas approximativa, como se deprehende da declaração oflicial
feita pelo Sr. ex-presidente do Pará, DI'. Couto de ~lagalhães, o
mesmo que como presidente de GOJ'az havia ordenado a explo
ração destes rios, em seu otficio dirigido Gt praça do commercio
da capital do Pará, em data de 13 de Abril de 1866, isto é, dois
annos depois da apI'esentação do relataria do Sr. C. Vallée ao go-

ei'no imperial.

E ta exten 'ão de rio, dividi-Ia-hemos em 15 ecções di tinctas
e extractando do relataria de sua exploração, e algumas vezes
textualmente, o quepo ainteI'essar ánavegabilidade destagranda
e importante linha fluvial apresentaremos uma descripção re u
mida das I'eferidas secç-es.

RIO SECÇÕE PONTOS LEGUAS
I

ermelho.. l'
AraguaJ'a. . 21

» 3'

» 41

» 61

Do porto do Travessão á foz. .... . . 32
Da foz do rio Vei'melho ou do per-

sidio de Santa Leopoldina até o
porto da Piedade. 26 1/2

Do porto da Piedade á ponta do sul
da Ilha do Bananal.............. 16 3/.

Da ponta sul à ponta norte da ilha
do Bananal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1/2

Da ponta norte da ilha ao presidio
de Santa Maria................. 27 3/4

Do presidio de San ta Maria ao an tigo
do mesmo nome....... ........ .. lO I/~

A transportar....................... 197



Tocantins .. lO'

» 11'
Tocantins ... 12'

» 13'

» ]4'

» 15'

RIOS

»

»

»
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SECÇÔE PONTO

Tr-an porte ...............•.....
7' Do antigo pl'esidio de Santa Maria

ü. correnteza de S. Miguel. .
Da correnteza de . Miguel á 1.1.-

choeira Grande.. . . . .. . .
9' Da Cachoeira Grande ao presidio de

S. João das Duas Barras .
Do pr'esidio de S. João das Dua

Barras ao Bacabal .
Do Bacabal á entrada do Taury .

Corren teza do Taury .
Da c.auda do Taury ao POl'tinho.
Do Portinha a Arroios .
De Arroios a Belém .•.........

LEGUAS

]97

II

3

12

401 l/c

E:. a iLnmensa linha fluvial, que atl'avessa o interior do Bl'a ii,
de sul a norte, abrangendo quasi 14° de latitude, cujo des n 01
vimento P, de 401 !/4 de legua " arres nta 23\) legua' (a :ecçõe 2',
3', 4',5',6', • 15') completamente navegaveis a vapol' durante
todo o anno, 118 l/I (as secções I', 7', g', elO') naveg:n'eis igual
mente a vapor durante 'I mezes, de Dezembl'o a Maio. o que
eleva a 357 l/.I leNuas navegavei a vapor de de já na r fel'ida
época, e441eguas (as. ecções 8' !l' 12' ]:I', 1·1') qu ,ob truiua'
pela natureza, só 1el'mittem actualmente a pa·. agem de canuas
e no tempo da cheias. A nece idade, pois, da remoção do
obstaculos que exi 'tem na ultima secções considerada, c cujo
desenvolvimento é de quasi I/lO da. linha, para obter-se a franca
navegação dessa grande e importante via fluvial parece r
intuifiva.
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II

JJESCRIPCÃO DAS SECCÕES. .
l' SECÇÃO

Rio Vermelho.-Do podo do Trave são, a 12 legua da cidade
de Goyaz, ti. uafoz no rio Ar'aguaya: comprimento 32 leguas. '
« Em toda a extensão desta secção, diz o Sr. allée, não se

encontra a menor cachoeira, nem correnteza superior a 4 ou 5
palmos (01U,8 a 1m, 1) por egundo, e de pouca braças de extensãO;
e a profundidade, de Janeiro até o fim de Abril, dél pas agem a um
barco de 4 a 5 palmo de calado, emquanto que daquella data em
diant o volume diminue consideravelmente e chega a menos de
palmo em ertos ponto ·,·em rabão da pequena extensão da maior
parte dos alTluente' na, cido, da planicie immen a e areno,_a CJue
f 'l'ma a bacia d ·te rio.

II A ,"olta,' ão numerosas, porém n nhuma dellas lem um
nLÍo inCel'io)' ao que s' neC ssila para a Jla~sagem d um pe
qu 'no vapor pal'i.l o . l·viço do alto Aran-uaya. »

lnf lizmente o r. Yall'e não no diz qual o volume li
agua que o rio Vermelho fornece n'um tempo dado ao rio Ara
guaya.

Esta omi são é tanto mai' ensiv I quanto todos o outros vo
lumes, avaliado )lar comparação, ~ão referido ao do rio Yer
m lho.

Ainda quando, melhorado e te rio, não Co se passivei obter- e
algumas legua mais d navegação, durante todo o anno,
aquella qu elIe permitte actualmente, em seu e. taJo primiti\o,

111 32 legua d s u cur o, é já de grande vantagem, pois que
approxima a navegação do Araguaya da cidade de Goyaz capital
da pl'ovincia de te nome.

2' ECÇÃO

Rio Araguaya.-Do pre idio de anta Leopordina, situado a 456
braças da foz do rIo Vermelho, até o porto da Piedade: com·
primento 26 l/2 leguas.
Em frent ao pr idio de Santa Leopoldina, lê-se no relataria da

eXl 100'ação, a largura do I'io é de 4:84"', a rcifundidade de 1"',32,
sendo a velocidade da COl'rente de O01 33 a 0",4* por seCTundo.

9
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Região em boas condições de navegabilidade. essa secção
recebe o Araguaya as aguas do rio do Peixe, de um volume, diz
o Sr. Vallée, igual ao do rio ermelho, e algun outros ribei
rões de pouca importancia. A largura do rio não obstante i so
augmenta muito e attinge ,is vezes 1,100. m A pl'ofundidade varia
de lm,3 a l m,5, á excepção de um ou outl'O ponto aonde ella
ás vezes, nu extensão de algumas braça') de Om,66.

No intel'vallo de ta secção appal'ecem algumas pequenas ilha
A situaçtio do presidio de Santa Leopoldina é excellente,

contava em 1863 pal'a cima de 200 habitante. Esta ecção per_
mitte a navegação a vapor durante todo anno.

3" ECÇÃO

Rio At'aguaIJa. - Do porto da Piedade ti ponta ul da ilha do
Bananal: compl'imento 16 3/4 leguas.

:\. 71egua' do por·to da Piedade encontl'a-se o de Luiz AI\·e.',
que communica com pl'esidio de Monte-Alegr·e. este intel'vallo,
piz o Sr. Vallée, u rio con 'erva a me má lar'gura, 1,100"', e 'ua'
agua augmentadas pela do Crixü-as:ú, de tlm volurue duplo do
rio Vermelho, nunca descem a menos de 010 .8 de profundidade,
sendo o leito constantemente de arêa.

Castelnau diz que o rio Crixá, por onde des eu a expedição
fl'anceza, el'a pouco mais ou menos da largura do Sena em Paris,
sendo fraca a sua correnteza, e que o Araguaya, em fl'ente ã.
foz do Crixá) apresentava uma largura de pouco mai ou menos
de 500m

, isto é, menos de metade daquella que lhe dá o r.
Vallée.

O Sena, em Paris, tem uma largura de 120 a 150"', e fornec' na
estação das aguas baixa' J por segundo, um volume d ~)O metros
cubicos. Serti. este pouco mais ou menos o volume que o Crixá
fornecerá ao Araguaya, e 'egundo a comparação do Sr. Vallée O
rio Vermelho contl'ibuircí., no mesmo tempo e na mesma épo 'u,
com um volume de pouco mais ou menos 40 a 50 metros cubico'
'd'agua.

Do porto de Luiz Alves á ponta 'ul da ilha, n'uma distancia
de 9 3/1 leguas, existem poucas ilhas, a lal'gur'a do rio é quasi
sem pre de 1,320 metros, e a pr'ofundidade de 2"',2 a 2m ,64. reduz
se em 4 pontos de pequena extensão a 0"',7, no maior rigor da
secca.

Esta. secção, como a precedente, presta-se ci. navegação a vapor
em toda. a. época. do anno.
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A largura do .\.raguaya anLes de bifuroar-se em fr'ente él. extre
midade sul da ilha do Bananal foi avaliada por Ca telnau em
900 metr'o .

Desse ponto refere elle o seguinte:
La masse da eaulC qui naus entouraient, la plage de sable

sur' laquel naus reposion , auraient pu faire supposer qui nau
avion atLeinL le rivage de l'océan, et les animaux qui pullu
laient auLour de nau rendaient l'illu ion plus padait encare.»

A ex.pedição media trigonometricamente a largura do' dous
braços do rio, e achou para o da direita 276m e para o da es
querda 330m• A velocidade da corrente por egundo nOS refer'idos
braço foi achada ser de 0111 ,47 para o da dir'eita e de 0'",33 para
o da e 'qu rda.

4' ECÇÃO

Rio 1'{f(]LLa!Ja. - Da pon la sul a lJonLa norle da ilha do Bananal:

comprimenLo 83 ib leguas

r esla exLen ão oontluem pelo braço e querdo ao Araguaya,
além do div rsos ribeirões de um e outro lado, os r·io. CrysLal
lino e das ~Jor·tes pela margem e querda.

A foz do rio das Moetes, um dos mais importantes confluentes
do AraguayuJ acha·se a 33 3/.1 leguas di tanLe da ponta sul da
ilha do Bananal.

O volume de agua do rio da Mortes é avaliado pelo r. Vallée
em metade daquelle que o Araguaya tem no porto de Santa
Leopoldina.

O rio Cry Lallino, segundo °
leguas acima da foz do rio da
norte da foz deste ultimo rio.

A carta choI'ographica do lmperio indica o contrario, isto é,
que o rio Crystallino desagua ao sul da foz do rio das Mortes,
ou, descendo-se o rio, como fez o Sr. Vallée, an tas ou abaixo
da referida foz.

Entre a ponta sul da ilha á. foz do rio das Mortes, a profundi
dade é qua i sempre de lm,8 a 2m,0, exceptuando-se apenas dous
pontos, um defronte do laO'o Grande e outro perto da barra
do rigeirào dos ChavantesJ onde o canal não tem mais de 0'\7
de profundidade.

A largur'a do rio oseilla de 1300m a 1540m•



Depoi' de receber O !'io das Mode " o Aeagua -a con er a at
á extr'emidade norte da ilha do Bananal uma larCTura que o::>cilla
de 1,320 a 1,700'1\.

A profundidade é qua i sempre constante de 21'0,6'1 a 3",3, que
uma vez ou duas acha-se reduzida a Om,88 e 1m,32 dando a onda
nll. pa agem do Fecho, em que o rio não tem mais de 204" de
argura, 19'" 8 de profundidade.
O volume d'agua do bt'aço dit'eiLo, forllH,\.do pela ilLa tIo Ba.

nanai, diz o Sr. Vallée, é quatt'o vezes menor que o do rio da
Mortes.

Infelizmente o explol'ador esqueceu-s de dar o volum do
braço e,'querdo, por onde ef[ectuou a sua exploraçfto.

« Desde a ponta sul da ilha até á confluencia do rio das Mortes
os terrenos pas ão a ser altemadamente de um lado a outro
baixos, ou formando barrancos de 5 '/2m de altura, a ilhas nu
merosa , os laCTo quasi ucce ivos, e perto de alCTun lugaee
um pouco mais elevados existem 4 aldêa de ]ndio Carajds, qu'
não 'xcediiio a 400, os quaes. COl1l0 diz; o explorador, se pr'
. tarião a fornecer ti navegação a lenha nec s aria ] ar;J alcan
(:ar- e l\lonte-Alegre ou o porto da Piedade.

«( Da foz do rio da Mortes até ;i extl'emidade node da iJlla
O terreno torna- e mais accidentado, avistão-se o morro deno
minados Fecho " e em se 'uida algum3.s elevações na dÜ'ecção
de lé, te, parecendo os contrafortes de uma cadéa gel'al mai
exlen a de N. a

« A vegetação torna· 'e cada vez mai rica e abundante a.
mattas sao coberta de palmeir'as, O ar torna-se mai vivo, os
terrenos mais elevados, onde se encontrão as melhores pro
pOl'çõe3 para a formação de centros de população quer pela
mattas de cultura e campos de criar, quer pela agua abun

.dantes, sem exceptuar a parte eptenwional da ilha, que offet'ece
as melhores condições para a fundação de fazendas,

« Neste intel'val1o exi t m ]2 aldêas d Carajays, uja popu
lação eleva-se a 2,400 indigena , os qua s s ach.ão um relac:õe
constantes com os Tapirapes, estabelecidos na marRem squerda
do rio do mesmo nome, e que, seCTundo o 'r, Vallée, se encar
regarião facilmente do fornecimento da lenha para a navegação.))

Esta grande sec\:ão acha·se, pois, na melhOl'e condi<;õ 'S

de navegabilidade, pel'miLLe a navega<;ão a apor' em toda
ép cc< do anno,

5' SE çÃO

Rio A/'a{fuaya. -Da ponta septentrional da ilha do Bananal
ao pr'esidio de Santa Mat'ia: compl'imento 2í sll lerruas.

Pa 'saua a ponla. seplentionai da illla <lo BananCJI diz o SI'.

Vallée, a largura tlo rio cOlltlDua (;CJl1l lDuiore' I'l'0l'0q:úes, as
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ilhas mais elevadas e regulares fórmâo um pequeno canal na
direita, a veO'etação torna-se mais forte, os lagos são menores
e o canal conserva quasi sempre uma profundidade de 2"',2 a
7rn,7, e nunca é inferior a Om,88 senão em tres on quatro pontos,
até perto de um pequeno travessão, encostado ao barranco da
esquerda, que raras vezes fica descoberto.

o poente avistão-se os morros dos Gradaús em direcção a
NNE. e alguns outros quasi parallelos; as margens são altas'

elevão-se cada vez mais á medida que se afastão do rio, cujo
leito é sempre de arêa ; as praias são menos numer08as, as matas
mais altas e os l'ibeirõe mai abundantes.

Duas leguas acima do pre idio de Santa Maria, estação final
desta secção, encontrão-se 4 ou 5 linhas de pedras de talco e de
,chi tos argillosos) pertencentes ao terreno primittivo, que. diz
o explorador deixão uma passagem franca e não augmentão a
correnteza enão nos meze de Setembro a Dezembro, quando
eltas ficão a dp-scoberto.

O presidio de Santa Maria, segundo informa o Sr. Valtée, além
de se achar' convenientemente situado e ser dirigido por um
official intelligente, continha em I li::! uma população superior
a 200 habitantes, promettia elevar-se muito e achava-se
na vi inhança do aldêamento de 800 A.pinagés, da missão da
Boa-Vista, cuja tl'ibu podia não só fornecer tripolação muito
acostumada à na,egação, como tambem, por seu genio O'uer
reiro e pelos l'eceios que in pieavão a outeas teibu servir de
pl'eservar o presidio do ataque dos Gradaú..

Esta cção é completamente naveO'avel e admitle vapOl'es em
toda fi poca d anno.

Rio Ar'aguaila.- Do pl'esidio de Santa Maria ao antig-o pre idio
do lU smo nome: compeimento 10 1/ 2 legua

A 8 leguas abaixo do presidio de Santa Maria, e portanto a
2 iI'!. ditas acima do antiO'o peesidio do me mO nome, acha-se
situado) diz o eelatorio, o travessão dos tres portos n'uma pro
fundidade nunca inferior a 7 palmos ou Im,54.

Este travessão} diz o Sr. Vallée, dá passagem:i canuas em
qualquer tempo e a um oapoT' de Janeiro a Maio, em um braço
formado no lado direito por um,1. ilha.



134

Entretanto esta ecção é mais adiante con iderada como po
dAndo receber uma navegação a vapor durante. todo anno.

A di Lancia do anLiO"o pre idio d Santa MJ.ria ao de Santa
Leopoldina pelo rio, é de 165 legua , que segundo pen a o xplo
radar offerece as ondiçõe, nece arias para o e Labelecimpl1 to
de uma nayegação regular a vapor, durante todo anno.

7' SECÇÃO

Rio Al'aguaya.- Do antigo presidio de 'anta :iVlaria ü correnteza
de S. Miguel: cumprimento 53 '/4 leO'ua

esta secção se achão o trave ões do Jancon, do Páo d Arco,
da Chuva de Manga do Pilão, as duas ilaipava dos Carajás
finalmente a correnteza de S. Miguel.

O travessões, diz o Sr. Vallée, são encontrado na primeira
10 leguas desta secção, e principião em um ponto m que o
os morros, elevando-se em ambos os lados, obrigão ao ['ia a tomar
a direcção NO. até a aldêa do Chambioás.

A população desta aldêa I vaya-s a 2.800 b~biLantes.

egundo o rio depois a di1'ec ão ordinaria, at1'aves ão- e ainda
mais 3 aldêas de Indio da me ma na~ão, que onfrontão com a~

dos Gradaú, cuja população par' ce e1' uper'i01"[ dos ham
bioá . Pa sadas a duas ilaipava dos Carajel' alcança- e a cOt'·
renteza de S. MiO'uel, .stação ter'minal de la cção.

Os terrenos são quasi sempre alLos de ambos os lado e muito
conv nientes para receberem população, o num 1'0 rl lagos
auO'menta- e. e a ilha ger:tlmpnLe tornito- pequpnuR f' muito
numerOl"as.

Pela margem dit'eitll. on{]uem'7 I'ibpirües um rio : a~ pal-
meiras, que tinbão de apparecido, voltão mais a1 undanf ::;, e
acompanbão todas as matLa raras vezes alaO'adas, por er o fer
reno um pouco mais elevado e a altura das agua menos ya
riavel que na pal'te superior.

Quanto á profundidade do rio a menor não é inferior' a G
palQ:1o (l m,32l nesta exten. ão, que tomar-se-11ia uma das mai
impoetantes e das mais pl'oquetiva', diz o , r. Vallé , so uma
ateehese habil e consciencio:;lameflte dil'iO'ida, nos oenlr'o

oecupados pelos indigenas, fizesse desapparecee do Cjtl'Fl. tel' do
hambioás a indoleneia e a d ,confiança que o' I.em inlltili ado

e ch'upasse á paz os Gradaús, mai rubllstos e industl'io os e
muito mais acostumados ao traballlO.
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.F. la ::;ecção ,segundo a opinião do explorador de te rio toda
navegavel por vapor d Janeiro a 18oio; em razão da. pequena al
tura do travessão, que, ficando cober'to pelas primeiras guas,
pouco ou nada altera a correnteza do rio. 1elhorada convenien
temente, julgamo que toda ella. se pre taria á naveaação li vapor
duraut todo anno.

S' SECÇÃO

Rio Ara[Jlla!la.-Da correnteza de S. Miauel á cachoeira Grande:
comprimento li leguas

E' esta a secção ob lr'uida do rio Araguaya.
N lia se encontrão a correntezas de . 'ligueI, da Carreira

omprida e a denominada cachoeira Grande.

«( Entrando na correnteza de . MiO'uel, diz o r. Vallée, o
Araguaya cO~Te entre dou;s. morro, que, elevando- e Ü('lda vez
mais, á m dlda que a decltvldade das aaua augmenta- e a ponto
a alcançnr' meio por' cento. produzem o mais beBo .fi' ito, pOI'
i so que a inuosidade do canal formão uma e pecie de zia-zag,
que não apre enta a menoe ditIiculdade á passagem da canõa.
pOl' erem as voltas spaço a , e a profundidade empre d 111\ M
a 1m ,76 de Janeiro a Junho.

« Depoi da correnteza de . liguei o rio continúa acompa
nhado por uma cad a de moreo' que no fim de 2 legua abaixão-se
na esquerda perto de uma volta, para formar a entrada da Car
l' ira comprida, ))

E ta correnteza fem 2560 brança ou 5llJ632 de extensão i to é
um pouco superioe a uma legun geographica.

« A peofundidade nas xtr midade da CarL'eira Cumpl'ida, con·
finúa a I r- e no relatol'lo, é de 26m 4, e de 3m :3 a 13m ,20 no
re to da di~tancia, que acaba na bal'ra de um ribeirão do lado

qu edo, no sitio denominado hico-Gordo.
« A 1'/4 de legua do • iLio hi o-Gordo, a laL'guL'a do L'agua,ra,

(, II' iLado paI' enu cm ambas margen 1 reduz;· ea 660 mEltl'o .
« Em toda sta di tancia o do corre com mai velocidade, sem

ob. taculo algum a ,ua profllndidnd ó con Lautamente d
13m20 a 2. m,1.

« Meia legua. anLe ue cbeaaL'- e ti. ca boeil'a Grande o Ara
guaya con el'va-. e qua i .panl.do continuando a tel' a me. ma
pL'ofundidade aCima J' ferIda.

« A exten ão da. ca hoeü'a Grande é de 21eaua ,
« "e . JuaaL' o rio acba- e cortado de i[ta e montões de

pedL'a que no LU ia de ua_Ial'guL'/;\ de. 4~09m deixão um anal
transitavel em qualquel' estaçao, pOL'ém dlV~dldo por um I'ocb dQ,
que no tempo das aguas ~á .passagem de qualquer lado á 'oapôa ,
i1 que não empre pel'JTIlttJdo uma livre e caiba.

« A foeça das Dauas aocumulada ne te canal. no tempo das
en h nte , a declividade do I ito de f1 dL'a em qu carl' Tfl, I1pl'e
. enta alauma difficuldade á subida das canôa ,que evitãQ e t
inconvenienf procur'ando o canal da dil'eita ou da e qu rda, que,
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não obstante o seu maiol' desenvolvimento, íórma uma especie
de quéda, por conservar as aguas estreitadas entre rochedos, o
que eleva-lhe o nivel e obriga et canóas a um descan'eO'amento
de poucas braças de exten ão. ))

Este inconveniente nesta correnteza, a unica que 7'eclama algum
cuiclaclo, difficilmente poderá ser removido affirma o Sr. Vallé "
em razão da natureza do leito, que, além d muito alto, é quasi
totalnwnte íormado de granito, e qualquer que fosse o melho/'a
mento nunca permittiria a passagem de canoas sentio de Janeiro
a Ab7'il.

De Janeiro a 1aio a profundidad varia de 2m ,2 a 4m ,4 em toda
exten ão da correnteza, e a largura do rio de 660m a Som passa á
vezes a alcançar uma legua nos pontos em que as pedras eas ilha
dividem as aguas n'um numero consideravel de braços, onde a
correnteza de 2m ,64 a 3m ,OS por segundo excede as vezes a am ,52
e a3m,96.

Taes velocidade são verdadeiras corredeil'a, pai qu ão
quasi iguaes a 7 e 8 milhas por hora.

Esta eccção, segundo o SI'. Vallée, só permitt actualmente a
passagem de canôas, e j to me mo na e taçã nas ncbente .

9' SECÇÃO

Rio A7'ClguCl!JCl.-Da cachoeira Grand ao presidio d .. João da
Duas Barrás : comprimento 29 '/2 legua":>

Kesta secção encontrão-se os travessões do Ja aré, de . Bento
e do Carmo, o primeir'o desapparecendo de Janeiro a Junho e o,
ultimas de Janeiro a Maio,

Entre os dois ultimas, diz o Sr. Vallée, encontrão-s a pl'i
meiras mattas de castanheiros, cujas copas ombrias e elevada
dão um novo aspecto ao rio, que se torna mais mage tosas pela
sua regularidade e augmento de larO'ura, que alcança a mil e
tan tas braças.

Tres leguas ::mtes da foz d'o Araguaya no Tocantins íórma- e
uma bacia immensa, onde se achão estabelecidos O' moradol'es elo
Ra ury, que vivem da pesca, da cultura elo arroz e da fabricação
tIa maior parte da far'inha neces aria pal'a o susten to das tl'ipo
laçõe~ das canOas, que deste por·to ou do de ,João das DUC1.
Barras descem para o Pará.

Antes de chegal'- ao presidio de S. Joiio das Duas Barras, em
frente das Tr8s-Boda', e aonde o Araguaya paga o tributo d suas
aO'uas ao Tocantit~s, atravessa-se de Junho a Dezembl'o uma itai-
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pava de ,'ochas de talco, om um canal franco, que no outros
meze deixa-se pelo da e querda, que fica mais na direcção, sem
correnteza, e acha- e compreh ndido entre a margem esquerda e
dua pequena ilha, qu acabão perto do presidio.

Xe te trajecto a profundidade nunca é inferior a 3m 3 e con
. en'a- e empre mais proxima de 3m, , do que de .4m,4.

pl'C' idio de . João da duas Baf'ra , nas melhore condiç:õe
orno l' gi tro e como auxilio ao navegantes de ambos os rio,

por tal' ollocado em frente da bal'ra, oirerece, diz o r. Yallée
todo os recue os, e sua população, hoje limitada e ba tante dis
eminada, tel'á de tomai' um incr mento rapido, estabelecido que
aja o deposito de genero destinado á provincia d Goyaz.
Esta ecção, é opinião do explorador, pre ta-se á navegação a

vapor de Janeiro a Junho, ma é claro pela maneira por que
ella é de. cl'ipta, que, e forem melhorado convenientemente os
ponto do Jacaré, . Bento e Carmo e a itaipava pel'to do pr€' idio,
lU toda elIa pl'estal"se-ba e até, talvez· ta ilment a uma nave

p;ação l'egular a Yapol' dUl'ante todo anno.

lO' EC ÃO

Rio Tocanti1l8.-Do pl'e idio de . João da Dua Barra ao Ba
cabal: comprimento 3 leO'ua

sta :::;ecção, depois da juncção do Araguaya ao Tocantins
eO'uee te diz o Sl', ValPe, ao NO. apl'e entando uma lal'O'ul'::L

que aria de 1700 a 2000 metro endo a profundidade nun a in-
fel'ior a 3m,3.

A marO'en principalmente a do lado e querdo,offerecem pro
porç-e vantajosa para a cultura, e nelJa e achão e tab'3lecido
a maior pal'te do habitantes considerado como pertencentes á
população daquell pre idio emquanto qu a do lado direito são
baixa e alaO'adiç:a .

(\a extl'emidade desta ecção acba- e a itaipnsa d i\lüi·i\Ial'ia
logo em eguida ao trave são do Bacabal, que de appal'e e com
pletamente de Janeil'o a Junho, e pOl'tanto offerecendo condiç:õe
pam a navegac;ão a vapol' durante e ta paete do anno.

!l' ECÇi\O

Rio Toca71tills.-Do na abal ~i enteada. do Taury: comprimento
12 leguas.
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A meia legua da itaipava d Mãi-Mal'ia encontra-~e a coeI' n
teza denominada Tanmizinba que, pela sua violencia igual á da
Mãi-Maria, só póde dar passagem em todo o tempo a canôa
ordinarias subindo- e ror meio da sirO'a.

Na extremidade de a ecção, aonde se alcança a ntrada do
Taury, tem o rio Tocantins uma largura que não excede a 1300
metros, a velocidade da corrente o cilla enlre 0"',/7 a om,88, e a
profundidade. rara veze' de 3m 3, conserva-se qua i sempre entre
Qm,6 a 8m,8.

A pedras que pertencem I~O terreno primitivo são chisto ar
gillosos. talcos, micbachi los e raras veze ainda alauns ve ti
gios da parte a mais elevada do terreno de tran ição,

Kesla ecção conflue pela mar'gero esquerda, a 2 leguas d Ba
cabal, o rio Tacaiunas de um volnme pejo m no~ igual, diz o
Sr. Vallée, ao do rio Crixá-a sü.

Tl'es leguas abaixo da conI1uencia de le l'io enc nlra· e uma
ilha de 2leguas de comprimento,

Tef<ta secção a margem direita e tá qua i ' mIl'e coberta d
malto baixos, muitas vezes alaO'ado J emquanto que a esquerda,
pelo contrario, mais levada, abunda em castanheiros e ralm i
ras: e os terrenos oJIerecem ex ellente propor õe para o ta
belecimento de povoações,

E' evidente que, melhorada convenientemente ta secção, eUa
e pre taria á grande naveaação a vapor,

12' SECÇÃO

Rio Tocantins. - Da tcslo ü cauJa Jn COI'rl nlflza lio 'I'aul') :
comprimento 1/2leguas

Na enlrada de 'ta correnteza, diz o Sr, Yallée o rio muda com
pletamente de aspecto, os morros, que apenas apparociüo no lado
esqu l'do, elavão- e na direita igualmont , algumas roc.ha tle con
sideravel volume, que se rguem aqui e acolá na quasi totalidadr
da largura do 1'io, pat·'cem fechar a pu ,agem, e quel1l'undo a
correnteza das aguas, allgmentada por um maior declive e UI1l

steeitamento do leito, formã.o l'ebojos que exig m a maior pl'U

dencia da pal'te dos pilotos, que não podem pres inrlir d nma
tripolação d,j:Jxtl'a e exp rimentad' .

« Passada8 algumas úraças, continüa o l'elatorio da explOl'ação,
a dua serl'a affa'tão-ss de ambo o lado~, tomão-, l1lais e -
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carpadas e el{'vadas; o rochedo" di seminacos pela extensão do
leito e as ilhas todas guarnecidas de palmeiras, deixando sómente
~uarnecida as arida baze lavadas pelas onda , e como despe
gadas das margen ,formão um cabos, onde as aguas, dividindo-se
n'um lahyrinlho de torrentes, entrecorlando-se continuamente
recuão repre ada em vagasJ que parecem oppôr- e á pa agem
das canõa , peincipalmente nos e treitos boedados de pedeaJ

que:1. vezes forção a procurar um drsvio por uma evolução
rapida.

« Todavia essas correntezas que na apparencia apresentão
al{Jum perigo, cio transpostas .~em qur otp ãqui se tenha tido a
deplorar sinistro algum.

«O rio ne tas pa agens cherra ás veze a ter legua de largo,
principalmenl.e defronte da dha da Bagagem. entre o canal
act.ualmente seO'uido e o denominado Savan aI, na margem e 
querda.

" e ta ecção que parece apresentar muita difficuldades aos
navr>gantes pouco acosLumado a esta irregularidade aliás fre
qu nle na maior parte do' rios, PI'incipalmente no alto Tocan
tin . podem navegar de Dezembr-o a Julho barcas de mai de
2000 arrobas, por l'r a profundidade sempre uperior a 4m 4
e o, cana s principues de uma lal'O'ura muito superior á das
'al1ÕUs que atrave são estas pas arren , com tanto mai faci
lidade quanto maior a ua fonelagem, hoje unicamente limi
tada pelo estado da. Itaboca. »

A ultima da onenteza do Taury é conhecida pelo nome
de -I'ubu.

«l~ ta . ecção, diz o relataria, Ó admilte navegaç:ão de canua »;
ma. é lapa, pela. descripção nell conl.ida, lue, rectificado, bali
sad onvenient ment preparado um canal, 6 poderia obteL'
nina nav~'gat;ão a ,'apo!', ao menos de Dezembro a Julho.

13' ECÇÃO

Tocantins. - na lwdtt da COI'L'anl za do Tallr~', ao Por
linho: comprimento 4 I gua..

ec,:ão qnp l' acha a d nominada 'uehoeira ualtaboca,
'omo o maioL' ob laculo ii nayegação do rio To-

Hio

aguas.
on lando ao xplol'ado[' que, al{~m dn divi. âo desl anal flm

um outro d .nominado Ja undá existia um ter 'eira. fOL'mado
na rnaegem direifa I ar uma ub·divi ão d te, e qu paI' ,ia t 1'-

B' 11 • la •
con ider::tda
cantin .

Pas ando T;ruhü, a ultima da 0['1' ntaza do TauI'~' , na
distancia d mai de uma lagua, em que o Tocuulin;.: pill'eCe
tl'an. formar-o e em um grande la o diz o r. Yallée. lll'lado d
InO['l'OS, cobeL'to aI o cume d immeusa. palrneil'R. e eH lanllei

1'0 , alcanç/l- e a .ntl'ada do anal denorniO'ldo 1nferno. onde
do Julho a Der. mhL'o pra ipila-.. E.' om flll'OI' a qnasi tofl1Jidad
da
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minar abaixo da extremidade do canal do Inferno, tratou elle
logo de reconhecer es ta passagem.

Foi-lhe facil, diz o Sr. Vallée, reconhe er então que o unico
obstaculo á navegação era d vido ao nivel mai alto, numa
distancia de I.OJO braças, e principalmente ús pedra que, ele
vando-se no meio delle, exigem uma despeza de cerca de 283:000g
para tornaI-o transitavel em qualquel' estação, evitando-se por
este modo não ó uma volta de dua leguas, como todas e quaes
quer difficuldade no braço a tualmente seguido, o da Itaboca, o
unico que em toda a carreira do Pará pód inspiral' algum
receio.

A' vista da impossibilidade, diz o r. Vallée, ou, para melhol'
dizel', das exces ivas despezas exigidas pOl' um serviço desta
importancia, e muito mais ainda em razão do tempo nece ario
para a realização do trabalho, que terião por fim a maior faci
lidade da navecração por canôa ol'dinaria e não pOl' vapOr.
passei a examinar o canal d:t ltaboca aonde encontrei n'uma
exte:::.são de 2.484 bl'aças, alguma rocha que, estreitando de
masiadamentea passacrem,obrigão a aguas a formar uma e pecie
de quéda, que bastante difficulta a subida, e outeas que, 0110

cadas no meio da correnteza, forção as anôas a dar volta, ra
pidas e difficei .

Este s rviço, orçado em :'9:012S488, póde . er feito em 6 m ze ,
com a maior facilidade e eono:::ia.

O Portinho, extremidade norl de, I. secção, é a ultima cor
renteza da ItabocH..

:Em toda esta ecção, lê-se no relatorio, o rio ontinüa encai
xado ntre dons morro, que vão sempre diminuindo d altUl'a
e acabão 1/2 legua na esquerda e na direita, perto da ultima bo a
lia canal do Infer'no, um pouco acima do Rema]). ão.

A maior' rapidez da aguas nos pontos acima indi ado é d
3,m08 a 3m,96 por egundo, i to é, qua, i de 6 a 8 milha por hora.
A pl'ofundidade de Janeiro a Maio val'ia ntl'e 3,"'3 a "'8.

As pedl'as são as mesmas que no Tallry, porém com mai
abundancia e qua i todas de ~ranito.

Vê-se, pois, que a ltaboca, não ê v l'dadeiramente uma cachoei
ra, porque não existe nesta parte do rio differença de nivel n
sivel entre o seu curso superior e inferior.

O canal estreitado pelas rochas que ali i apparecem obricra
as aguas a for'marem a especie ele quéda de que falla o x
plorador.
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São dífliciente' a descrip<;õe do divel'so,' canae que exi Lem
ne La. pade do rio.

A velocidade da coerente alli encontrada pelo e. Vallée é ex
cessiva, e só a sua existencia importaria uma gl'ande difficu Idade
a. ser removida par'a tomar a.quella região acce, sivel a uma
navegação regular.

14' SECÇÃO

Rio 1'ocantins. - Do Portin.ho á Arl'oio : comprimento 8 1/ 2

legua

]lassada a !taboca, diz o ~r, allee, o rio toma-, e mais regular,
ua lal'gura de l,iOO a 2,000 metro, díYide-se em 2 ou 3 canaes

formado por ilha consideravei que abaixo do lugar denomi
nado Reman ão são substituidas por grande numero de outras
menore , que crivão a sn[Jerficie das agua .

.l'\esla ec<;ão eu on!('a- e o lea,e 'são da TuculOanduba, o qual
(Í guid iml1l diaLéllll nle pelo rebojo da Cruz, pr venienl dos
rochedo que cor'lão o rio 'm quasi Loda a largura, e não de ap
parecem senão depoi da pa agem da Guariba, que nada mais
do qu uma forte cOLTentcza, cujo canal pa a pelo meio de
jled('as que obl'igão a canOa a voltas rapida n 'uma dí5lancia
de pouca, braça ; difliculdades e la que não -ão 'ensiveis na
e tação chuva a.

A profundidad das agua, m toda essa distancia, o~cilla d
4w ,4 a 11 1Jl ,0 LI Janeiro a Março.

A mal'.....em direita mais elevada que a e qu ('da, a qual poeem
não é alagada,

PerLo da anLiga povoação do Arro,\'o exi tem algun rancho ou
pequenas ca as, cujo::, mOL'adores pertencem dire ta ou indirecta
mente ao lndio' da. l1a\ão Anamb '

Esta secção, que egundo o explorador ó admit.Le naveO'açâo
de can a poderü, com melboraménto indi pensa,"ei~ em Tucu
mandulJa. ruz GUaL'iba, pr'e tar- e a grand naverraçáo I ai
qu, 'orno se abe, a navegabilidad de um rio só depende
da velocidade de 'lia. 'orl'enLeza e obretudo da. ua pl'O

fundidade.
15' SECÇ;ÃO

Rio Tocantins, - De Al'l'oio a Belem: 'ompl'imento 7-lo legua ,
r giiio (;olllrlelalllenle uaYcg.anll e ja l1an~ga.do a yapor L1uranle
todo anno.
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A influencia da maré e tende- e até AtToios, A largut'a do rio
nesta ecc;.ão, que é sempre superiot' a looom, attinge alguma'
ve;r,es a 8 e até 9000 ln

,

lU

DOCU tENTOS OFFICIAES RELATIVO Á TENTATIVA DO ESTABELE-

CIME TO DE UMA NAVEGAÇÃO A VAPOR OS RIO ARAGUAYA E

TOCANTINS.

Relataria do mini teria da agt'icultura, eommet'cio e obra
publicas de 1865 :

" A navegação do rio Araguaya, (lue tão pl'aticada foi no [Jrincipio deste
seculo, que tanto ompenhou a soliCItude do goverllo portllguez, depois que
foi permltUdo o t.l'an ito pelos rios do norte, pOI' qua i metade de nm seculo
liCOll esquecida, apezar da ua maxima impClrt.nncia em relação ao pl'o
gres o e deseuvoh'imonto da provincia do Goyaz e os interesse' cornmer
ciaes que ligão a do Parà,

" Poucas adl11ínisLra\,'-'es do (joyaz !olllbrál'üo-SC d revivol' esta impuro
t.ant.e U1l.1'Criafião, e C"lnO ement.e lalll;adas cm mn '010 ldeunda que hão
de pa<Tur-no em fruct.o a que temo' feito o ainda lIav '100~ do fazer de a·
('riticio~, algun pre idio aUl'icolas se forâ alli fundondo, neste' ultimo:,
annos, e 'ob tM bon auspicios, que um ensaio de nl1.vegll~rlO logo so
e t.aiJeleceu pal'a o Paril por aquella exten 'a via lluvial.

« Dado e. se pl'Írneiro passo. para ir Illais longe, para fazer sulcar as agua'
do Tocantin e Araguaya por barcos de vap?r, orade rigoro a con equencia,
que e procura e e tudar o cur, o de se no., o regimen das ua agua', a
natureza da sUaJ dilliculdades, o perigo de sua~ cachoeira' o o meios dc
evital-as.

« O AI'aguayn, embol'u muito conhecido, uão tinha aíuda ido explorado
por um proüs ional nem doUe exi tia planta que ervi se

uEm 18tiil o Sr, Dr. Couto de i\Iagalhãe , que nlão admini trava Goyaz,
commetteu no engenheiro Ernesto r. U. VallClo a exploralião do cur õ do
Araguaya desde o pr idio de ant.a Leopoldina ii. foz do rio Verm lho, até
a sua contluencia no Tocanlin , e bem as, im o reconhecimento d t.
rio desde ~, João das Dua Barras até a capital do Pal'ú, teudo sobro ludo
em visla a sua navegação por vapor.

« O engenheiro terminou eu trab"lh s, e em :\Iaio do anno pl'oximo
pas ado apre entou o seu relat.orio acompanbado la rl'>;pect.iva planta, que
não só comprehend o Tocantin e Aragl1uyn, como lambem o l'Ío Vtlr
melho desde o porto do Tral'ossão, a 1~ legua' da capital da [Jrovillcia,
até o presidio de Santa Leopoldinu.

« Do que vio e e~tudou. pôde concluir o cngenheir quo da- 4llleguas
exploradas (1), 356 se prestão á navegação p r vapor nos meze que de
correm de Janeiro a Maio, e '12 por canOa ordinarias.

« os Outl'OS mezes do anno aC111011a exten rlO se rednz a 2391pguas, sendo
165 no Aruguaya (da Leopoldina a ::ianta ::\Iaria), e 74 no Tocantins de
Arroios a Belém).

II Comprehendel" e-ha beJll a importancia de'ta navl'gação para a pro
viucia mais c ntral tlo Imperi , desde l1u se c n i )I'rar quo o porto de
mar, que lho fica mais proximo. está a ~H leguas, e tlUC a navegac;ão do
Aragu;lya, durante os cinco primeiros mezes do anilo póde chtlgar a 12
leguas da cidade de Goyaz, e nos outros mezes a 32.

(1) Aliás 401 !4.
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,,'Ligal'-se-lhe-ha .ainda maior importancia, reflectindo- e que tambem
))01' es a via fiuvial se vai 1\ i\Iatto-Gro . o pelo rio da ~forte , tributario
do Araguaya, que o11ere:e um cur o navegavel superior a 100 leguas.

! O 013 taclllo que mal fortemente e oppunha á. sua navegação, é sem
dllvica a cachoeil'll Uaboca,

« Por avi o de 7 de Julho do anno pas ado manclou-. e pOr á di po ição
do pre idente do Pará a quantia de lti:OOOS para a desob trução de.ta
cachoeira,

(C Comquanto não haj1. parLicipa~ão omeial da execução que tiverão as
ordens do governo relativamente a e te ii. umpto, sei que e deu começo ao
quebramento das pedra' da Itaboca, ficando ultimamente parados os tra
balho , em razüo de tcr entrado o periodo das agua, durante o qual nada
se p d rú. fazei'.

(C E' n turaL que o digno pre-idente do Parú., que tüo bon erviço já
tem plllslado ao paiz, mpenhe sua acli vidade e energia em romper a difti
culdade de la empreza que iniciou e que tem a peito terminar. »

_-o Relalorio do millisLerio d'agricultura, commercio e obra publicas
de 1866 :

« ArafTuaIJa e Tocantin.)'.- 'obre e la linha Ouvial, porventura uma das
mais importanle do Impel'io, por ,.ua xtensão, e por er d· tinada a
ligar as provincias centrae de Goyaz e lIIatto-Gro o com a do Par'l, e
portanlo com o ocecno pre tou-vo o meu illustrado antece sor a- infor
mações que at {t dala do ou relatorio havião chegado :t e ta ecretaria.

« 'ab -me, p is, diz r que de então cm diante e ha feito no intuito de
tornar frlln 'ac ~egllr'l li sua uuveg:tyão .

• AceH,tndo o s)'stellla ndoptado por mous I1l1t~ce 01' s de coadju\'ar
lodo. o:; esforços empregad s para c 11 e~u~r-se a canuli ação deste- riOS,
mandei pOr (l eli -pu'içàO do digno pre Idente da proYincia do Pará a
somma de . :00U9, para ar applicada a remoção dos ob taculo' que em
baraçal'fio n sua liITe nal'ogação.

cc Na dala das ultima' noticias transmiLlidas pelo me mo presidente e'·
peravào-.·e !Iili ~t o fim de Fe\'ereiro, o doi vapore de a~o encommen
dado a doi dos melhore- con tnlCtore- de I nglatena, o quae serião até
o mez ele Abril monlad .. cOll\'enienl mente para o fim de com eile tentar
a passagem da;; cachoeira.s de.les doi rio ,

(C Havia tambem chegado á me ma província, o ido xperimentodo, com
bom re ul ado, um apparelho de quebrar rochedos submarinos, para o
arrebenlamento das pedras, que oh truem o leitos respecti\'os no lugare
encachoeirado .

« Oon eguida a pllS agem de '505 vaporos, e por con 'equencia a navegllyão
da 2.1\) a 2,)U legua . 'lu. se caLculüo oxi til' entre os doi mencionado
porto, não. e farrLO por erLo e'parnr as I"antagon que o commercio e a
lavoura nguardão desta n:l.v<lgação. »

Fall:lIldo a e te respeilu o prosidelJl da provincia se exprime as iro em
seu omcio do 3 de Dezembro ultimo:

u A reducção de 200 a 250 logu, que s fa.ria par m io de v por permito
tiria uma reducção nos fr te a iDO ou mesmo de 300 %. o que por uma lei
economica, cujo resuitado a pratica mostra serem verdadeiro traria um
augmento na importação e e.~port..'lção equi\'alenle á. reducção dos Ire tes,
isto é, de 20 a 30U %.

" AC"eita esta idéa, o e 'wdo compensaria denlro de pouco tempo qualquer
sacritlcio quc houvesse feito; n importação e a exporla\(ão (que ão actual
mente nulla., visto que l\1"lO 1m genero algum quo pos n dehar lucro desele
que o producto é conu Innado n pagar um (r te de 12S, 1(j , lbS e 203 por al'
roba, como ncout ce el11 Goyaz ; e não havendo exportaç-ão não póde haver
impol'lar,i1o, I'islo ser aquella quem mini:Lra o \'a.lor dosta) Cl"escerlão na
propol'<;,ã indinada acima, e augmentarl!l.o a renda do Estado com 300 a
400:UUUg anlluaes : com urna subvenção de SO:OOOS poder-se-hia con eguir
uaquellas :!OO leguas uma navegação a vapor, nav~gação esta que, e.ornqunnto
osse modesta e em proporção da subvenção, seria corntudo sufficlente palO"

as necessidade .»



;, l'as. ng"1I (ln \;'101' alravés das ";I(;I,Oeinl. do Toeanlin"

se "" agnn>i estivel'elll elll \,uIIIO l]lI Ino \,;II"ça i~so

i 4

OIll(lUalllO lião "nl.J~C1·eva :J. toda.:> as aJlr (;iaç'ües qu faz o 111"'110 fllne
'ionario a tlUC alludo, pelo IIleoos yuanto aos pl'ilO 'iros lempos, creio nas
vanlagen- que da ~oalização de-ta ell1prCla deve::: ra 'ullal', e por coo~o

quenci:J. na COIJV nienaia de se auxiliar com mais efficacia o' lrabalhos
llue ueveu) preparar a futura ]1ro>iperidade d'uquella::l proviocias.

,
PARA

PRE lDENCIA DA PROV1NCIA

QlJlcio com que o r. Dr. Couto de 1\![agalhàes pa sou a atlmi
nistraçcio da proDincia ao Sr. DI'. João Maria de },[orctes, 1°
oice-pre tdente.

111m. e E:üll. Sr.- Tendo obtido do goveruo im perial perm i no para

acompanhar ao Tocaolios o vapor de. tinado a fazer a experioocia da na\'e
gaçã dacluelle rio, passo, durante miohtl ausencia, a adlllil1islnt~ãO

a Y. Ex.
Von 1"111:01'

e Ar;lgtwya,

po>isiH'1
Para o bonl c.\ilu desla expcriencia IIl-SC 1l1'epal';,d longalllenlp IlIrin

I]ltUOIO " possivel preparar COIII S IIleio" de (llIe se tli põe; infeliz:::eolC',

porélll, 'l lU'cyidencia hUl1lana não é 'ILIlici nle Jlam garanlir "'uece',.
destas cousas, e "'ó Deu', a qu III a confio pód faz l' 'om qlle ella, ja

propicia,
O Tocanlios, tlue " o s guodo de oos os rio', que banha 1J0r si e por

eus conflu oto. quatro graode. províncias do IIIJI rio, e que é o mais
direito franco caminho parD no o e plendidos . ertões, merece I elll os

c 'forços que o governo imperial tem julgado 0Pl orluno fazcr 111 seu fU\'OI',
() qu a 111'0\'in ia <10 Par:', I /lI 1"0 gen rosalllenle secllot!utio.

FizeulIJ"; ell! ll'abalhu$ publi os algu/JIu cousa de util:., .........•.......

J'a_gou-se um canal na III urgem sqtLOI'du do I'io Tocantins para evilnr
a pooeada do Jo é 01'1'0< na Haboca, sel'\'iço e te que dizelll-me não
c lar J 0111 •••• , •••.•.• o" •••• , •••••••••••••• , ••• , •••••••••• o •••••••••••• o.

COIlJ eslas obra l1,lo deixei de parte a: relativa: :'ll1avegaç'iLO:J. vapor do
'l'ocaol.in:; pJ'eparei '0111 paci neia o Inal rial neec";"'tll'io ]111m \'0 II cei' as
difficuldad s das cachoeiras.

GI'uç'a' (l gencro idaLle da cOlupunLJia do AllJazouas, 'lue púz ;', llis['o"'i'.'fíO
de, la pre:"idrn(;i'l o \'Iepor Tctbatin!frt, reullio-s' c rn Icmpo duull'iu u·~e n
p ",~n<Jl necJssuri,) PUI'IJ, dLJu. guarnil;õe di, \'apores da.tlOoths ao To
cuutm e Araguqa. V. Ex. ocootrlll'U oa. 'pi II o. 1 o omeio que



rlil'igi iL illllslratla praça do cOl/llnel'cio tle~I'1 pru\'iucia, nu 'lual e,'ponl,o
com algulJ1 tlelalhe a~ vistas Illle u experiencia c esludo da II/aleria II/C
suggol'il'úo.

Palacil dI govcrno rio Paril, de ;\Iaio de 1 1j6.-Deo,. "'narde (I Y, Ex,
-III. e EXIll. , 1". Dr. João Maria d :'1orae,., 1° \ ice-pre idente da provin·
cia.- Dr. José rieil'a Couto rle ~[a[j{(lhúe .

Diario 0lf/dallle 29 de Outubro de 1 66, II '2(0).

Plano que se de e seguir para a naoegaçcio do Tocantins e
Araguaga

Provincia d Par;l.- Palacio da pre idcncia na cidade de Belém, em 13
de Abril de 1 66.

Illm.. rs. - Coml11l1nico il IJraç'a do cOlJlmercio do Paril que no dia 17
do correnle, na preall1ar da manhfi, cnhe ao mar o vai 01' Pará, de-tinado
á linha de Dll\" gaç'fio que. e )lroclIrn crear no,.. ri Tocanlin e Araguaya.

Como o or",ãos de publicidade de La capital d OUtl'O lugares tenllfio
allribuido ii pre.'idencia diversa vi La .em qu' nem um tenha :linda ex
po. to o plano qlle o e tlldo praLic tia maLeria lhe tem acon elhado e"'nir,
e ,!lIe ::I.Iitls consta elll 1'C"UlllO de um do relaLarios apr sentado" ii con
sideral;;;u da ilJu.lrada asselllbléa pro\'incial da legi-laLura de 1 ~ a 1 6:3,
entendi conveniente traz' lo ao conhecimento da cOlDmi 'LO da prJ.ça do
commercio, afim de que e. a cOl·porar;'. fique inteirada e p ssa pre-lar ao'5
senhor comm rcianL, que de. ejarem clarecimentos a e:::,;e rp.. peiLo.
informaçõe d Lalbadas.

Ko m II enl nder pam se c m: <ruir a navcg'lção do rios Tocantins e
Ara<ruaya toamo 111 nornumeropo,.sin~1 d "acl'ificio. ,de\'c- ub\' nciona-I"
na ::!OO 1 "'ua,., mni~ ou menos que o rio Aragllaya tem desimpedida - acima
das 'ncboeira~ entre pre idi s de ,anta ~1aria e anta Leopoldina.
Pensl) que n"o deve lenlar jú a navegação de todo o rio. porque füm
neces ano no lado tlclual das cou -as, uma subvenç'Lo de 400:000' an
nuae, acrillcio es e ill1pos.iv I e comparativamente d nece-sario. com
pnsso a expor.

- rios 1'0eanLin, e Al'aguara s"O divisiveis nas seguint" ecções: ['.
de Belém ;, I rimeira encho ira, que . Tapaiuna-qn;lra. 60 1 "'ua perfeit.'\
menle Iltwegav is . per ul'l'idas !,úl' luilll el1l \'apol'. A companhia do
Amazonas jil na\'ega 301cguas desla -ecçúo tle Belém a am Lil, póde
facilmente 0111 uma ubven<;iío]l ueo cre cida navegar aI" ;lS cachoeiras :
~,d Tapa.iuna-quilra alé o eceo de ..... Miguel,no rio Araguaya-ên. secção
fechada nLI' :l'hoeim': quanlo a mim, 'por tes "O auuo:::. ba la que
lia eja navoga la pelos boLos de que abi usüo, '!U' Cl1rl'og,lO, lermo 111 dio,

1,000 anobas cada UIll.

];"ta CCÇ'iLO de\;e lor 1l1ai,. ou meno:.' O legllas, lúnd) enlre a acho ira
du Tau~r.r uo rio Tocantins c 'urreira Comprida (cachoeil'a) 110 Al'aguaya,

10
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o espaço intermeJiario de 40 legua~ navegll.vtlis 11 vapor, onde lJóde fuu()
cionar perfeitamente um apor de roboqu al!- a força de 200 cavaDos s
tanto fUr neces 'ario e emelhantes ao Tawboat do 'lU o Norte AUloricanos
se serl'em uo ML~is5ioipj e S. Loul'euço; 3°, cutI' o Secco do S. Miguel'
o presidio de Sauta Leop lclina, ~ 1 guas ao N O. de Goya:!: ; é a gmnJc c
e plenclida secção navegavcl do rio ; tem dtl 200 a 2501 gnas.

E' para navegar esta. secçito, clue cOl're ontro as provincins UO Pal''',
(margem esquerda do Araguaya) Mailo-Gro so (Illarg m esqu rda do
me mo) e Goya:!: (margem ilireita), que se dirigio tllU memorial ao parla
mento p dindo fi subvenç:lo de 120 :OOO~, ficando o ()Il1prezario obrigado a
canalisar o rio em doi travc~sõe" d pedm que tem, assim como a fazer
urna e trada de rodagem pam a de 'oyaz, um indispen avel ponlue na.
estações das chuva~ a. l11al'gen,' do rio'alagão-, e e não dão tran ito.

A distancias acÍLna apontadas rLO apenas aplroximati vas, porque o rio
aiuda não foi meilido.

Com e ta subvençi'Lo ter-se-lta altinóido, m dusta, ma - utilment , ao HOI

da nav gação, qUtl é Orll;l1' pO', ivel a exportavão de lima provincia tão
rica e fertil corno ó a do Goyaz, e cuja rend'1 hoje é apenas d 30:000$,
pe-audo ao Est do com ê' despem de 3 :OOO,~ annuae , flpezar d' ter uma
população indusLriosa de mais d· 100.000 üabitantes. 'fornar-s -1m po,
sivel a populaOão ne 'ses deserto e no das pro"incills do ParlL MaLto
Gro soo

Parece-luL: que lJou::;egllia-sc <I exporta(;iLO pula' l'tIZÕ . ;"eguiut··: o [role
d ullla arroba conduzi La do Rio de .Janeiro atô :'~ capital de io, u'"
varia a, uas cil'cUIll 'tau 'ia' ordinarias lU '1ll 1:\ lue llclJei, OJJLr 12H ('
:dOS; actualmente o fret ú de 30~, segundo vejo d noticias dos jorual:ls.
Creada a navegação no Araguaya, os ge,neros padidos do l'llr:'l Ilfio o 'e 
,lerl'õ a Ulll frete de 46, <L saber: do PariL ;'S cachoeira.' 50 rs" liO p riodo
das cachoeira 19500, acima das cachoeira' 26; 'omlDa. 4j~ de desl o",a total
do frete na subida. 0111 esLa despo7.a, segundo o memorial, devo. . er re
duzido de 60 % na exporta,ão, fica o frete d sta r duzido a luil e tantos r'i ,
e C01110 taltorni'Lo-se geo ros exporta veis : crystaL d rocha, eo.fé, o.lgodtlo,
taballO, assucar, aguardente, toncinho, cum s de pOl'CO algada, pü-arucú.
queijos, manteiga, feijão, Inilho, .:lLTOZ, eryjlhas, fo.V·lS, e sobr tudo carnes
eccas e conro de gad:> va Cl1tn, gen ro!'l sic. '1ltO a.bundilo naqlJ 110. pro-

vincia, e que tomo.rilo muito maior dcsenvolviulenlu de!'ld lJ.u ai
pu.der aUi ch gar por pre~'os cOlGlllodos.

Na avaliaçãO .los fretes eu tomo por base, '1uu.nto aO~ vapol'u', os da
companhia do Amazonas; quanto ao dos bote!'l, o que actualrn nfe xiste;
eis aqui o modo por que etl faço o calculo: os botes cobl'l:io actualmeule
88 por ,trroba, do porto do Par:', ao <l.a anta .Leol oldiua ; é o frete que
paguei ao negociante Simeão Estellita Anaiano.

Dãoactua.lmente uma viagem por anno, e pOl'tanto se a distalJcia ficas e
limitada á que decorre entre Jnnqueira-Pu:l e o Secco de S. Miguel, em
vez de uma podel'iiio fazer pelo menos seis viagens e sem o inconvenien te de
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carregar a meLade da eUluarcaçào COlO genl:lru' alnuentlclo,;, pelo lJ.ue ficaria
o frete reduzido para o~ Lotes ti. Uleoos tle 28000. Estas con"ideraçóes 'são
'luzida ~ para lIJOs[rIU' que o calculo não aruiLrario, e sillJ fcito sobre a base
:lcgUl"ll daquillo lue ju existe.
D~su que c cunseguir fazer chl~ar a üoyal U1.ua arroLa com u frete de

1$000, cuslnnuo a tlUO do lá vierem a quantia de 2,,000, ser;]. impossivel a
concurrencia do aclull 's meio' de cOlllJllunicação, 'lue exigem um frete
entre l2S e 208000.

As ~ciencia econolOica en mao o meio de calcular- 'e estas cousas, e
npplicando-o, podemo raz r uma id a ar. proximada da exportação e impor
lação, flue, COII oguido islo, darão a linha.. uo allo Tocanlin" e Araguaya.
Ei. -aqui como eu faço o calculo:

lratto·Gl·O~-O, que I Jl1 perlo de 200 leguas de margelll no rio Aragutl. a,
~', l~m ahi UIIJU in~ignilic;lnle povoaç:lo, :t do Rio-Graode, llle não tem va
lor algum cOlTllnercia!. E~ -u,< 20 Ipgua~ ue maglJifico e uberrimo" cunlpo.
~erào prov:l\elmcnlc pOI'oado. logo que haja navegação, ma nrlO podem
entrar no calculo quo raço agora, vi. lo (lue eSle se rer I'e ou ao quo jã
existo, ou ao qu existir:l denfl'o cm pouco.

upponbamo que ll- I arto da provincias do Parú, :Ma.L',.mbi"lO e Goyaz,
qu :0:0 serl'ir:lÕ J do alto To antin. e AraguaYlJ, tenhão uma população de
10 ,000 habitllolo. collocarlo mai ou meno na_ me mas cODlliçõe do
habitanle- da,prol'incia do Pará, all'os 0- meios de comrnunicaçõc. ,

Se o Pllrá COIl! 300,000 d habiluu(e_ importa e exporia 12,OOG:oouH ;
tOo,OOO babitantes, que é l1 ler~a pari de ;'00,000, de-de que ~e Ih der as
faciliúades do trao-porlc do que goza o Para, ill1porlaraõ e exporlal"áõ na
proporção de do um terço, i to é, impol'turáõ 2 X 2/il e exporlaráõ
·1,000: OOOnOOO pela proporção d clareza intuith't\ na importaçiío
1 : 3 : : 4 : 12: o na exportação 1 : 3 :: : 2 X 2/3 e 1'01'1. ato
a imJ ortaçã pelas linha elo Tocantm .\.nt""uaya .erú de 2,333:0008,

A praça abe que o lermo medio do" no~ 0'< ilUpo lo de importação é o
de 3 0/0 que, cobl'ados obre o valor de 2,B33:000~00 , rel)resentiio um
:1l1""lnenlo de r ada para os cofl'e g rae- de 69 :000 O O,:lf6ra O' qucbrauo'
Pedindo-se a parJamenlo Il:::a sulJl'cnção annual de 120:000;>OUO, fica 11m
saldo a favor elos.cofre pllblicos de 5 O e tanlo (1, o[os. (1)

I) A do.pezll de 12 :OJu 'OJ não auglJlcuta, >oe é que n"o climinue, li.

filie j:, e faz ha anno com o Tocantill Aragullya, ou com cousas que ão
rc1alivn ú SUl' n;)vegllção, senl grande pr"veilo, 'omo se ,erú do . eguinte
calcul appl' xillla( il'o, quo L1Ç,0 cio memorio, mo, rlljo e:<a tidflO creio

poder fiaran lir :

. a pruvincia d Goya7-' m os pontos miliüll'os - Jurupensen, Leopol-

1· - S João' rIo Al"lP'uava ~I6nte·Alep're, "anta :\fari , S. José<. 100 t ." .. o to ~ } - ::::

do!> Mal'l.l'l'in, rl"'llcla;;.
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Vede~ clal'alllenLe llue lluem ue 'oja fazer UlIl't oLJI'U que, exigiudo a d 
peza annual de 120:010S000, dilo lucro de 500:0,)08000, não mprehellde ne
nhuma cousa impos ivel e que só poderá ser feita nestes 2 annos. como
sem justiça disse o respeilavel commercio do i\oIamnh'lo pelo seu orgão o
Paiz, quo combatendo a concess,lQ que II1C fez o grwel no impel'ial da barca
de excavação existen naquelle porlo, julgou dever atirar de pas~ag m
dou' ou tres boles no pre idente do Purá R proposito tia elnprezR,do To
cantins. lue nenhuma relação linha com a m'lDcionada barca; nesta rpll 
xão eu dou te temunho da considera<:ão em que tomo a opini,lQ daquella
re peilavel e il1ustl'ada corporação, vi to como 'se fo se algum artigo le
jornal politico eu me guardaria bem de cOLlsignal-o em um documento
como ele,

'ão e tas as Yislas que eu procuro real i ar com a subida do vapor Pal'ti
que em breve será seguido do vapor Jurupensen. que esp 1'0 ne tes dia., se
as circum tancias forem favorav is, como tenho dir ilo de c 'peral', depois
de lI'es annos de não pequeno' e fOI'ço .

Para pôr o commercio inteiramenle ao ['acLO do que e tem resolvido, dir i
que, comquBnto a subida do vapor Pal'á me pai' ça possivel através das
cachoeira~, mesmo COII1 alguma bnixa de aguas, que forço.·amenle terão
decrescido em Maio, comtudo ha uma multidão lal de acontecimenlo que
o podem impedir, que não julguei prudente mandar armar o vapor JU/'u,

pensen .·€mão depois,de elrecluada a ubida (1 vapor Pará; ó as im que n
quebra de uma peça da macbina, no momento em qu e. tiver suLJindo
qualquer das cachoeira ; uma parada por qualquer razão; uma manol ra

tão s6mente para auxiliar a navegação, afúra o soldo das
praça.................•.....••..........................
oldo de 100 praças, inclusive officiaes ...........••..........

Na provincia dI) Pará com a colonia de S. João d'Araguuy, e
Ararandeua na estrada de Podro Ir ...•.....................
om a estrada de Pedro II para mantel-a, lodos os
annos .......................•........................ , •.

Pessoal das duas colonia , a aber: 100 praça!' (l 208, como
acima , ' , .

15:000gooo
21:000S000

5:000goo

24:0008000

88.0008000
Se a e las despezas jllntal'mos a que se faz com calechese e clvilisnção

de Indios (5:0008 em Goyaz, 8:0008 no Part(), de I eza infructuosa, visto
que nenhum meio ha lão bom de cathechi. ar o::; indios desse deserlo
como o de dar-lhes faceis vias de communicações; a que se faz com obras
publicas deslinadas espociallDsnte t( canalisa~ão de rios e ua navegação
(20:000gooo em Goyaz, ao:OoosOOO no Pará), essa cifra sóbe a 15[:000SOOO
e é portanto superior il que .e ped.c para a Dav ga<;ão. pelo que o projeclo é
anles UIll emprego mais razoavel dos dinheiro' que ji. se desp ndem actual
mente, do que a cl'eação de novas de. pezas.
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l11ul feita, o abalroamento em alguma pedra, podem facilment trazer um
desastre nesses lugare, ondo, uma ver. posto o navio a caminho, é
impo sivel voltar; para essas omergencias se deve e tal' prevenido sem
p nsar muito nella . Se a passagem na cachoeira de Itaboca fõr julgadn
impo sivel, tenciono tran portar o vapor JUT'upensen, de armado, e,
levando d'aqui o I essoal e material neces urio, fazeI-a montar em Santa
;\Iaria do Araguaya,

Julguei conveniente le\'ar e tas cou a ao conhecimento da praça
do Parú, afim de que O, Srs comNlerciantes pos ão formular a res
peito do te assumpto Juizos preci.os e seguros, como comvém nesta
materia,

Deos gual'de a pmça do commercio do Parú, - Dr, José Vieil'a Couto de
Ma!7alhãe.~,-IJlms. Srs, pre idente e mais membros da commiss~o da
praça do Pará. ())
........................... ,' .

No relatol'io do ministerio da agricultura. commercio e obras publicas
de 1867 acha- e consignado o seguinto a 1'e peito da navegaljão dos rios
Amguaya e Tocantin :

(C E ta magnifica linha t1uvial, destinada pela Providencia a ~atisfazer no
futuro I\S aspiraçõe da provincia central de Goyaz, dando-lhe em Belém
nm_porto no oceano, mede 410 legua , (2) das quae 353 pre tão- e li. nave
gnçao por vapor,

([ Entretanto cerca de 35 leguas de corredeiras oppoem barreira insupe
ravel a uma navegação seguida, tornão indi pen-a\'el a divi -ão da
linha em cinco secções navegavei , que ómente e p3derúõ ligar me
diante a pequena navegação por canoa, lotando quando muito 2,000 arro
ba. de carga,

« Estas secçõe~ são as seguintes: a l- abran"'e as 74leguas de navegação
[I'(lnca no rio Tocantins entre B 'lém e o lu"'ar denominado Arroio: 2-, vai
do Bacaballo no me mo rio, á cachoeira Grande, jil no Araguaya, com ')
1 gua nl1\' gavei em qualquer época do anno: a 3-, só d:\ navegação no
tempo das cheia, e comprehende as 35 leguas entre . Mi'!ue1 e anta
Maria: a 4-, que é a mais importante, e cuja navegação é desim( edida em
toda as e. tflçõe do flnno, mede I '6 \ guas entre anta Maria e anta Leo
poldina: a 5-, fiFlalmente, ('. tendl'-,e ':lo presidio de anta Leopoldina a
.Iurnpen en, ma . ó nas cheias as 32 legua., que eparão aquelles dois
pomo , podem. er . ulcadas pelo vapor.

« No intui o ele começar a nave~ação a vapor da sec ão entre o pre idios
de San!l\ Maria e anla LeopOldina, oncommendou o ex-presid nte da
provincia do Parú, Dr. Couto de !\Iagalhrle , um vapor expre-samente con
struido para ella; e com :l. acU vidade e fi mor pela prosperidade do paiz,
que lhe r.onheceis. tratou de ir pes oalmente presidir e animar os trabalho
que. elle julgava indi pellsaveis pera que o vapor pudes e h'anspôr a cor
redeu'as,

«Infelizmente, pnrém, tão louvaveis de cjos encontrarão difficuldade ,
que a intelligente pertinacia daquelle habil nrlm:nistrador não póde venc'r.
FOI'YO.O se torna agora desmontar o vapor para concluzil-o até (1 pre idio
de Santa ~Jaria, ondd doverá r novamente montado: ou ante.. convit'ú
applienl-o ao erviço da primeira ecção euu'e Belém e Arroio, e encom
mondar outro para a ele Santa Maria a Santa Loopoldina, evitando- e desta
arLe o' prejuizos que elevem provir do de. mancho do vapor.

([ Desde que -e. 'on ogllir fi navegac:ão por vapor do alto Araguaya ter-

(1) Dia"io Otficial, de 29 de Outubro de ]860, n. 250.
(N) AI ias 401 y..
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se-ha realisado um grande melhoramento para. a dilas provincias servidas
por esta linha; e principalmente paI'a n de Goyaz. que n sim obt ril um
abatimento de cerca. de 50 0{0 nos generos de primeira n ce sidade que im
portar, bem como poderá xportnr todo os artigos de lia proc1ucção, pre-

enlemente m val"r ,enal.
« Emquanto, porém, e n1l0 l'eali a.va se de ideratum. convinha pro

mover a pequena navega ão, por meio de estimnlo. que desperta. sem a
iniciati va particular.

Foi o que comprchendell e elfectuou o me. mo ex-prosidente do Por:'!
obtendo da re peclIvn nssembléa 1 gi lativa, outori!;açílo pora con eder pr •
mias aos que tenta em e la navegarão.

" Animado pela ubv n~iio de 1:4008, que lhe foi concE'dida, Florentinr,
Marianno do Amaral, nhio de Belém a 213 de :.\Iarço de 1 16 com um cal'l'O
gamenlo tIo slll em um bnrco, que nrl}lIeu\a 1,7UO nrroba , tripolado por 30
pessons.

« eO'unrlo informou o presidenle de .0)'D7., Amaral chegou (, capital da
. provincia n dia 23 d Out.ubro, tendo gasto ne!'trL vi IIgem perlo :Je 7 meze.·

que serão facilmente reduzidos a 3 de'l!e que n nUVI'O'aCito por v11(1or f'ôr re
gularmente e labeleeida. »

Provincia~ de Malto-Gl'oSSO .

. Illm. e F.xm. Sr, - SeguntI par1.icipo.çno l}ue lenho d cnpil1l0-1en n1~

Raldoino Jo~é Fel'reirn. de AglIiar. leve lei' c~lhido hojf' " llglla o pequeno
vapor .i1l'a.rJua!J·l!e'·llrc/..~'Ü, quo n onsegni fazer imn portar de. armado
de te rio uyalJ" para o Araguayn., .Ilhindo porto nlo da baCIa dI) Rio <.la
Prata para a do Amazona". Com i so d(l-se um importante p::u o para i'er
franqueado :L civilisaçuo e ao commercio lodo o Aragllaya, adqllirind a
provincia de GOj'az um e coadouro flue nã tinha para sells product 5,

ftcand esla tIe i\latto·Grosso COIIl o porto do rio-Grunde onJe chega "a.
por, e por onde lhe podem vir proulIcto ultramnrinos, por int rmedio dI'
Belém e do Pará, a nua fall:u' no rio dRS MOI'1ps confluen1e do Araguaj'll,
tambem navegRvel, e que nõo é outro senão o rio danso, qu passa a 15
legua;; de. la CApital, segnndo se v' de um roteiro (le viagem dl:'.'('obrrto pelo
harão de MêlgariO. Par:! SI:' nvalhl' o cllrso deste lIltimo rio. niin se plldf'
con. 111101' H carla g mI do] Illperio, tod:, crradu n sle ponlo, qlll:' lá como
cabeceiras rio ~ ingú ai' agllRs qlle \'erll'm para o norte tIa . CITa jnnto :l
'1nal esfÍl esla capital, quando cllns 110 do ArugllaYD.

ão rol) limit i a colJocnr o \'RpOI' no Arngnaya; tomei (' (fi maclidf( I/,;n

menosimpol'trtnte de lirtcu' (( e ta capital o~lltimo ponto CI ql1e PÓl'" chegaI'
o cajJ()/' por uma lruda do rodag m para os nossos canos, sem o que
pOllCO seria o proveilo qlle aqui tirariamos da'llleUn navegação, ql1l' ficaria
servindo nesse caso só para Goyaz e Pará.

De oiando a al't/wl e tl'Clc[a do "io GI'Clnde, i\ragnaya, das verfenles rio
PraIa, por onde elJn passava de de 1iI1l rib irüo l'halll~do i\guu-RrI1J1Ca, II

R fiz abrir pelo cimo do. chapadões pertencentes ao sysl ama da cordilheim
cios 1 AI'icys, quo SOl'\' como V. Ex:, snbe de clivol'tifl flqU(fI'l/IlI entro fi

duas immen as bacias (lo Prata o do Amazonas.
Fiz O;'Sfl f)bra om a quantia de 2:000H, que 6 ridicula cm visin dos re

sultados. mas que foi sumciente, porque esses chopadõ s sito campos
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planos; toda d '[leza ronsi tiu m fllzer!'m-se alguns pontilhõ s em cal p
c ims de rios qne os núo dispensárão por serem atoladiros,

Foi encarregado delJa o apitão Agostinho Pereira de Macedo. que a
executoll muito bem, ':om o qne tornou possiv I a ida e nnda de canos
daqui ao angl'ador-Grllnde, que fica bem cm meio c~o ertão e 50 leg!tas
ao oriente de ta capital, E'ta parte está prompta.

Do Sangrador-Grande a Al'aguaya a difficuldades ão maiores; a estrada
pa sa já m aguas do systema Amazonico, do que resulta a nece sidade de
uma multidão grande de ponte obre os ribeirões que formão os rios das
Mortes, Bal'l' iros e Aragllaya, além de d svia-Ia mais para o norte, o que
pncurta a di fancia. e 1rnz a vantag m de evitarem-se as duas uniras serras
lue existem em todo es, e sertão: as da Laginba e do Taquaral.

E a e 'ü'acia 'lue dece e trl/' promptrf em Nooembl'o. foi confiada ao
papili.ío Antonio Gome. Pinupiro, paulisla s rlanejo da tempera do nhan
gnera. p o me mn qu 1ransportoll o vapor para o Araguaya. E te meio de
estl'rfda cn. ta-nos no:ooos. fi. abpr. 15:000$ que correm pela YCrbR-Obra
l'llhli R gern 5 c auxilio :IS proYincias-do mini terio a cargo de Y. Ex .•
e 15:0008 com que con~OlTeu a prOYillcia. A compra do vapor, seu tran
ilp rt e armarão, assim como a abel'tul'>t de ta strada, temos conseguido

em exc drr de um 1'001 as d spczas d cretndas e creditos concedido '~pro

\'incia. ns qnae~ ali 'I ainda cons rv~o aldo a eu favor, ao que ell liao
muifa illlporfancia, Yi lo que ei 'lu o governo imperial que me tem
ll1nlo animad ne~ta dilficil emprcza, pro\':).y lmente nã con intiria em que
I)S crpditos fos em xcedido, naquadra financeira difficil qll atra\TPssamo .

Tl'ndo 'n egllido levar a.dianto r ta obra depois de is annos de
ll'abalho e lufas,não pos o deixar de agradec r n 'V. E.. e a ens illn.lre
:;tntece.. re ,1\ começar do EXI1l. l·. Bellegarde, o apoio com que sempre
me ~u tenf:'lrilo, p:lra mim tanto moi prrcin.n, quanto n i:npren a dopaiz.
'lUt' devia lmimar emprr' c tas cnu a , 1l~0 leve r ara milll e meu p forço.
outras expre õe além da de U(Op;rt e /OIlC!tI'ct. );unca respon:l.i a es as
accussções, porque tinha esperanr'as de reali ar o qu havia emprehendido.
e agora, digilo o que o dis erem, nem por isso deixará de ser certo que dei
o primeiro e mais con. id rav 1 pa. so para se unir a foz do Amazonas t~ do
Rio la Prata pelo nosso interior: essa aloria ninguem mo pód tirar.

Mandei layrar em um rochedo da Cachoeira-Grande em lin"ua tnpy, qne
i' a fallada pelo heroico selvaaen canoeiros qlle ysaão por e e de-
erfo', a eguinte in crip lio:

« ,'ob os auspicios do Sr. D. redro II. pas. ou um vapor da bacia do
Prata para a do Amazona., e veio chamai' á civili a!)ão e no cOOlmercio o;;
p.·plcndiuos sertõe' do ragllayn. com llIni de;20 tribns. l\'a"ens. no an no
de ltlliS. »

Era ill1enção minha fazer eu mesmo a exploração do raguaya de s us
principao amneutp . n. n.b r. rio IRro, Vermelho c das Morte ; a guerra
que continuamo" a maul r com o PUl'aguay m'o uilo tem permittido.

r fio po . o deixar de commullicl1l' a '\. Ex. que no bom exilo de tão diffi·
d1 empr zn flli mlli efficazmrnt al1xilia lo p 10 1" y1cp-prl'. ic1rnte do Por;l
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o Exm. barãO de Al'tII'Y, que me prestou todo o material n c ssal'io para
(, rcconstrneç[io do vapor e para montar-se uma ligeira officina 110 pre idio
rle I opoldina, e pelo l° viee-prp idente de Goyaz o Exrn. Sl'. de. emhar
gado!' João Bonifacio Gomes d Siqueim, que tem ido o contiul'ia , er in
cansavel em ministr,lr todo os te 'lU'SO (I expedição, tanto mais carecedora
doll s, quanto silo faltos ainda de tudo os sertões cm que ella lem ostado.
Muito devo igualmcnte Ú COIl tancia do capitão Luiz GOllçlllve' Lima, n
carregado da l' 'con trucção do navio o qual ha um anno lU sllpporta com
admirav I firmeza, o sem vantagelll alglllna pe lIniaria cspe'ial, todas as
privações trabalhos do dtlserto.

~e V. Ex. o digna 'se apresentar C' te tre nomes ~l consideração de
Slia Mage tade o Imperador lnH'a remunera-lo e tau bem certo que
serião attendidos, e espero que o fa 'it porqu tendo V. Ex. tambem
tomado a peito e eom tanto Sllcce o a navogaçilo do rio de . Fl":1I1Ci-co,
melhor do f1no ninguem avaliará as difJiculdaeles que etl vonci.

Doas guarde a\"o Ex. -Paln.cio do g vern(J de 1I1atto-Gros o lU u,rab:'l,
23 le Março de 1868.-IlIm. e Exm. '1'. consolheir Manool Pinto de
::Souza Dnl1tas, mini, tI'O e ,ecretario dotado do negocios da agriclll
tllrn, cOJllmel'cio e obras publicas. -Dr. Jo 'é Vieira Couto de flfagat/uie·.

j}linisterio da j}lariuba

Provincia de Matto-Grosso, ii. margem do Araguaya, pouso defronte :i

foz do rio Vermelho, 29 de Maio de 1 68. (1)

Illm, e EXll1. Sr.-Oommuniquei a V. Ex, que o vapor de li nado ao
Araguaya devia já estar ll.rmado, conforme partiripac:ão qu tinha do chefe
da expec1i1;ão capitrt,) de fragata Baleloino José Ferreira de Aguir. A 16
do corrente, estando eu ele pou, o, 111 viagom pltra nacai ú, na praia ria,
C'rtigas, yeio o vapor buscar-me, funccionan lo vela pl"imeim \'ez. Tive
inexpril.11iv -1 ati fação quando vi e 'te primeiro agente (Ia industril\ e do
ommercio acordando, por (\~!<im diz I', e-te gigante~co rio e e. tas esplen

elidas,olidües do OU1no J1) que o t!'azia o descI'to ; e as~i m devia n on
leeer ; V. Ex. que tem olhado (;om I:lnfo intel'C '0 para e ta qu tão" abe
que lutas o contrariedadcs t L1I tido ° governo 11 stes llin'O anno ultimos
para 1.l":lzê-la ao desejado termo, a qu não teria chegado se nno fos'o n
energia com que o Exm. 1'. ministro da agricnHIlI'1l e Y. Ex. se digná
rão apoia-Ia.

O p;liz ha lo em todo lempo \"oltll" reconh cimento a VV. EEx. por
este, el'viço, cuja iI11pol'tancia dentro em pouco ha elo ser conherida.

E', pai', com o m[lior prazer, que niio ó confirmo a comDlunic:1ç'HO '1ue
havia flntel'iormcnto feito, como tambelt! nccre rento que aI '111 do v:Ipor
está rp lll1ido aqllÍ toelo () l11ateri,l1 nC('l's~nl'io para '1110 lIe funccionc IllO
desta, mM; regularmente. inclusive ull1n "m 'ina '(lnl fC'l'l'amen(:\ "um re
para-lo. e com meios de fundir e torneaI' f 1'1'0 e bronze para a~ prças da
machi li a que se d teriorarem.

(1) Jornal dó Com/l1el'C.'io de 14 fIe Agosto de ]868 n, 220,
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1\0 dia 2! teve lugar :l cerimonia da benção do navio, a que se deu o
nome Ara[JuaIJa e na inaugmação da navegarão, a que concon'eu o E:un.
Sr. pre idenle da pl'Ovineia de Goya?, Dr, ch Ie de poli 'ia, inspector da
thczoul'ftl'il~ ti faz<'ncla, Dr. Theodoro Rodriguc de ~[ora ,2" vice
pl'e 'idente, Dr. in pector geral do pre idio, Dr. Joaquim Rodrigue de
)[ol'oes .Jflrdim, eo"enheiro militar e outro!': cidadão. e POI'O daquella
provincia.

O navio percorreu. Ilm accidente algum, e com feliz viagem, apezar
não haver pratico. , a di tancia de, 32 Oll 05 leguas qu medeia entre Itacaiú

este ponto, salvando com maior facilidade o traves ão de pedra deno
minflclo acboeirinba, nnico obstaculo que se a signalu,a de Leopoldina
aV' n ponto m que ,em 10cHl' a o trada de Cu,}'abil, trllvessão pelo qual
não ó este como vap re. de maiore dimen õe podem livremente pa aI:"

m toda e taçüo, pois o canal t m no logar mais apertado mais de 20

h1':1('a de largul"3.. O rio na distancia percorrida, que é a mais meridional,
ap1' nta a largura média do 150 brara' ne ta e tação em quc já e ·tá.
SUll1nHllllente baixo, , ..e bem que a profundidade niío eorl:"e-pon,la r e te
enorme volume ac agu:1, com tudo menor fundo encontrado foi o de 5
I almo, m "lglln pas os. O nal'io vai continuar a viagem de oxpl}r1enc:a
ate anta Maria, que di. ta daqui de 200 a 25 legua. onde o rio, cor
rendo já ngro atlo com as agua lo rio Vermelh , do Peixe, Crix:ls
pehl marg m direita, das Morle_ poln e querda, del'c apresentar melhor
navegação ainda do qu na extensão já percorrida. O commandante do
vapor vai apromptando o roteiro de viagem para, concluida elia, re
mette-Io R V. Ex. e ao Exm, 1'. mini tro da agricultura,

Quando officiei fl \ , Ex. não tive vagar para entral' em pormenores
relativo' ii vin"em que o vapor de armado fez ai" o Araguaya, o quaes
julgo que erão lido com intere. 'e por V. Ex. por e-clarec;e1'em pratica
mente a que t'IO mai import:1nte relatil'amente á~ communi arõe inte
riore do Imperio, que ó a de ligarem- e a bacia d Prata e Amazonas
por navegaç'lo interior. Pa >;0 a I'xpõr i to com tanto maior "O to quanto
:l honro a paz qne e no anlolha '0111 a tl'nacidade e prudencia com que
o "overno imperial trm diri"ido o, nego io da guerra faz com que o Im
perio ntre le novo na politica d des 1I1'01l'er SPU ommercio, indu Lria
unica que nos p,;de fazcl' gr:1nue. e f liz<'s.

As primeiras Irntativa úe cOl11mUnicllçõe. da hacia llo Prata com a do
Amazonas J'orão feitas leI s .io lIitas, 'lu fi PI'OCllL'tll"lO em o "Madeira e
.\'111upehy. conlluente lo Pal'tli(llay, e dep i polo l11arquez de Pombal, que
mandou tuuar ti que. e dizia 01' po- iI' I I'ntre o .-\rino (principal ca
I pceira lo Tapujoz) o uyabá; foi ainda o genio podel'O-o deste eminente
cstadistll que ordenou a c:q loração do Tocantin e Amguaya como meio de
communi 'tl~~O I ara 'fIlHo- TI' ,o, depois de lerem ido es e rios deyas
sado p~ln, ll1 rlldores o je uitas do Par", que subirão o Tocantin divel:"sas
ve.~es. {' IInlllotÍdamrnle quando, a esfol'ços do padr Antouio "\ ieirn., o go.
vemo portugu z 111 defrrio a C'x lusiva inferrercn ia no resgate e re
parlirõe rios Tndio .
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Desde então parece que ficou a' 'entada a irléll do" !lup o meio d C0111

municar a bacia do Pratn 'om li do _\mazonn: em. 011 o Tapajoz 011 fl

Tocantins, ficando aITa, lada a da navegação ,lo },fad ira, cuja exten fio

difficuldade fizerão-a abandonar do poucos que a lentáriío, não c mo moi o
de commer io para a provincia, ma pnra a cidade d Matlo-Gro o, qu
come ou a decahir de. de !lu no governo do capitão-gen ral aeeres a

capital foi mudnda pam Cu)" b". Reei: ta do JIl'lit!~to lJi 'to/'ico tem pu
hlicado a este respeito documento muito explicito' ; ha, enlre outros, im

pre a a vÜlgem do Dr. Lacerda, membro da commissão, qne, em virl1111e
do tratndo de 1767, devia d marcar o" limite entr oBra il e as po SEssõe,
he panhola ,via"'em ondevem comoquephotogmphadooMadeirn com oseu

longo des rio e encachoeirado 'urso. Parece-me, pois, e. tranho que.
quando se trata cio meio de communicur a' duas bacias. ~ul'da ainda a d

Madeira como antinomicn " do Tocantin,. A navegação da partI" d te rio
inferior á' cachoeiras, e com que a politic<'1. tem ~ ito celeuma. é cau a d

interesse particular para uma parle da provincia do Amazona,. e rple
nenhuma relação tem com a communicações interiore, do pfl.lZ, e mono'"
de Matto-Grosso.

O Tocantins é navegavol sem mpecilho at, Tupnyunaquara; u o . lIbi
em vapor muito acima. atf' a cacllooira da Jlahoca. e passnria al6111 s m
lives ido po ~ivcl concluir rt desob trllcção de UIll canal natural c[llC

x i te :10 lado des rt cachoeira, o que não fiz por falta d tempo. De ~'ncco

rle S. ~Iignel para cima o Araguu)'rt é franco até a colonia Itaclliil, rerca
de 2130 ou 2 11eguas. Do Par::L aqu i cnlcuio 'IOO-Ieguns do di lanein, ll1ais
011 meno . calculo feito sobre os meu' '1'otei1'os de vincrem. Por via do ::\fu
cl ira são 'i00 Jeguas de Belém l\ CUj'ub:',. espa<;,o rompI' 11 ndirlo entr a
primeira cachoeira do .uaporó. milito abaixo da illade de Maito- ,1'0 :u.
e a ultimrt do Madeira é mui on menos igual ao ompl'C'hrndida rntre a
primeira do Araguayu n ui Lima d Tocantin.. E' conjunefura minlta quI'
o c11apadiio c ntrnJ d ondrm verlem o .lInpor,i, riuos, _-in;:rll, Amgnayn

e Tocantius desce na. planicies do grande Amazona por doi d grilo.
pal'al1elos que deierminão nes ea rios os rloi ' g'rup ~ de ('Ilchoeil'lls f]lIl'1
embllra,ão eu Cl1rso. ::\1,1. o nom!' d cnchoeil'rt (. vago. ao 111 sso qnr'
exprime no Madeira, Tapajoz e Xingú sallo~ pOl' onde nec asaria vtlrar

ns canóa J101' tena, ou:" sirga, no Tocantins f' Araglll1yn de igna apenas
forte' corredeira' em sallo, lar onde pas no os lJotQ , ]1P adas mhal'
coçúes qne llrqueão 200 arroba, e que iodo o I.umo as tran:põ 111 ell'
crescido 11111lle1'O : , ,pois. 11. eXlen ão emp dradn ó rlllo.si n me~l11a, :1s
Llifficuldfld s do Mad im SH,O, peja lIaturezll. de uns ca 'horil'as, infinifn,

monte maiore , O Madeira ntl'olessa região muito 1I1ais centr,l, é, ppa
ra io p)o Indo d E. por lnai. d 300Ipg'nB' de' sertões dr'!"l'onhe 'idos
inteiramente, pelo lado ele O. :;nll margem (, oe upadll. por lorl'ilori@ da

Bolivia (antigas i\1is õe de Mochos), hoje depal'tamentos de Santa Cl'llZ d('
la 8ierra do Brni. De onde viria a popula ão para 1'5, es desertos. epArado"

della por tanios ontros?
Mp pnl'pce qnp I]llanrlo SI' 11'alnl' dI' fazpl' rle. pezas com nnvegaçi'ío devI'
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ser preferida sempre aquella linha mais vi inha de outro povoados, e que
de de o seu começo exprima facilidades para os productos que já alli
exi telll. Para adoptar o systema dos i ~orte-Americanos, qu abrem es
tradas por d "erto ,mislor fóra qu', como olle . já tivessemos bem com
mnnicado os ponto~ onde e.lá nossa populac:ão e que ainda, como Iles.

ta ultima fus"p tão obeja nos logar ii já explorados f' I'onh cido . que
l"l'gOl'gilando ahi pudessr ser lanf'ada para PSS"l' . erfõe .

_\ popula~ão d" Provincia do :\Ialto-Gro,..so til. qua"i toda na~ vertente
do Rio da I raltt: parcl'l'-me no cntl' tanto quo e def;om-oh'erá mai 1ardlC'.
c de prefprl ncia na. aguas qlle vertem para o Alllazonas, porque a do
1'rata eom ~eu campos alagados p "uaf; inlerll1inavei palude~, par cr antrs
rl'giôe. d ~tinadns aos unimaes amphybios do ljue ú morada do homem: nilo
tem maHos. ao pa so quo a- do Amazonas ão firme~, coberla de tloresta"

proprias por i so :l iodo o genero de cuHul'a : <' durante muito . ccnlos
perpelnamente. talyez, a agriculturll erá a mais commum occupaçllo de
no so povo. A vida da gradde cidade. iJn]Jõ m uma certa dep ndencia
,Ia." outra., e traz Iimita,:õ S I e ;'t liberdarle individual quo nilo p con
forma eonl o g nio dos nos. o ('ompairiol<ls.

COIJJO quer qUl' eja, lJorém, 'up!'omlo a pOjJulação da provincia de
Malto- rosso nos me mo lugares 'lu OCClIpll hoje (de onllo el·... difficillimo
l1le~mo illulil mlldál-a), a uniclI na.\-egaçiio qll lh servo directamente p

a do rio Pnrngll"Y, porque loda ella e Iii em lia bacia: a ontra linha,
'uo r lIIe(lios '1110, ('omOlO sOlllpr 1lconlel'c. 'er,,"OIIl principalmente parn o
IJlorhidfl p"tndo da gn rra. O Aragunya e Tocnntin,; além de :\IallO-(;-rq.so
~l'rv 111 paro. Goynz, ::.vJaranhão o PnrÍl : sell IIllilllO 1'01'10 ao .ul ayjzinhll
se dos productora.. coIonins 'lu O, minpil'o leIO t'lIndlulo nOs. ertilo, d;lS
Aboboras, rio Yorllp o Parnahyb:1_

Cl 'l'opantin e o Arngl1a.ya suo o ;)H"sis ipi ,ln .\.merica do , uI, niio (. O
Amazonu , C' llIuito 111 no. () Ma" iro: algum elia o accntecimentos jl1 ti

licllrno r;;1n previsão, que mI' parec<' an IIlI'ane(' de toei, e '1ua1ql1er pessou
qne, (1P, piela di' prejnizo, .e dor ao trahnlho dr tudar e 1a questão. POl'

II" . C !ln de cOlll1l111nirnr mui hr<'v<'1111'nte, o \'alle do Rio da Prata com
o do AmRzonll~.

Pas o :l dar a Y. Ex, conta da. e.l.pelliç>uo.
Tend o governo impprinl sr dianarlo encarar ,om Oluito int ros. o

fmbalhos qn ua" minha. pr,.. idencias do Goyaz e PlIl'fL mprehendi ]1:11'''
(,olloLar um vnpor no ies e~plendido de. erto do Aragu:tyn, r l1~O jelldo "II

podido realiznl-o por motivo que não YL'm ;; pello l'e1atm', f' que ~ii(l llliõ'"
"onl1l'cilo ueV. Ex., Pl'OCIII'lli flUel-l) nqlli cl i\Iatlo-l;'rú .0, pal'll n '1UI'

,'nmpl'el um pequon '-apor bom ainda 110\'0. da "tincta ('ompnnhia .I,.

nll\'ega~iio lo nHo Par. gUll.l', em 1\[nr\)o do :1I1no pa sado. R tanll o) "apor
110 rio u~-ah:'l, e portAnto na hacilt li Ri. un Prala, e H'nelo di' \'il' p'lI'a :1

do Amazonas, liavia llma di01culdnd a Y IlC r, <' era 11 d' Irac pür S('lll

e tl.'aua rcgular a ele\'ação elo l\'l'rPllo 'Iue ,;ol'\e de dirol'tirt aqllarul/I

~es as immensa bacias. Pelo 'lu'· eu hnyin ohsenndo m minhas vingen.·
11115 provincias de GO.l' Z p MIl1to-Gro 50, conclui que a mon1anhas quc
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vêm figurada no mappas n s a lati tude são apena chapadões, que em ver·
dade se ele\'ão muito metro acima do nivel geral das bacias, ma por pen
dore.:; suaves, e qu não excedem quasi nunca a 6 % do declive. A opiuião
rle um sertani ta intelligent o capitão Antonio GomeI Pinheiro, confir
mando e t:1 conjectura fez-me a ntar o plano que executou.

Para fazer o vapor sahir do Ouyabá e ch gltr ao Arnguaya tinha dois ca
minho a escollior, ou tomar a est1'ada de Goyaz,on d s er o uyabá e 1'0

montar o ,Louren\o até ú bal'1':l do Piquiry, se"uil' por e te até o porto
do Tauú, e dahi em C:1rros até o Arnguaya,

Profori est ultimo caminho, apezar de se achar ne. se tempo o Lou·
I'enc:o exposto ao· cruzeiro pal'll,gunyo., porque o primeiro não podia dar
pa ag m a carros. Tendo eu de fazer s guil' doi vapore de "uerra ao Pi
quil'Y para tran portar a al'lilharia raiada que havia sido d ixada no oxim
pelas forças em opel'ações, o de que eu n c sitava para :1 expedição do 00
rumbá, com elles seguio o peqll no vapor, indo inteiro o ca co, ma dps·
manchadas as obras mortas e a machina, que s guirão <,ncaixotada. na
mesma occasi;'lo com forja., tornos, uma embarcação pequena para dar pa 
. agem no,; rio , e toda ferramenta e material n cossari os para armar o
na'/io, Como não houl·es e ostrlldas em alguns pontos segnirão semelhan
temente 20 praças com machados e enxadas para abril-a ondo fos e nece -

ario, de modo a que os carros plldessem passar sem em bar:\ço,
Estn expedição foi confiada aos cuidados do 1· tenente :ia armada Pedro

David Durocher, que ades mpenhou com muita felicidad, ntregando o
vapor aO capitão Luiz Tonçalvei" de Lima, encal'l'pgado de montal-o no Ara
guya, que o fez seguir a zinga at o porto do Tml1L no mesmo rio PiqllÍl'Y,
onde eUe devia der entregue ao capitão ntonio Gomes Pinll iro, encar
l'egauo de o fazer tran-porlm' por telTa até seu final de tino,

~obrevierão infelizmente de intelligencias ntro os rs. Limn. e omos
Pinheiro, as quaes, juntas a uma epidemia de sez· s que s manifa. tou nas
prll~as conductol'll ,puzerão II xpodir:ào em ri co demallogl'ar-sp, Sr, Pi·
nheiro lomou o cxp<'ulOute do ti iXl1l-a e de vir procurar-me e expOr o que
se passara. ; enconirou-me olle no rio . Lourenço, onde u mc acllava
ocr'upado com os negocio ela gllolTa. ~ecessitauclo Il d ambo, não po
delluo avaliar com prccisão os motivo.' ({IUI dn\'ão lugar áquellus uesa
venvas, e abendo por cxpol'i ncia proprill 'lue ne sn oxpediçõos, por
meio de de.ertos, as privaçõo' continuadas dispõem o piritos para a
lula, a. sentei de pllrtil' parn alli, o qne n;,o pllde I'caliza,', porque o 'lava tão
emmaranhrtlo nns negocies da gnelTll, a epidemia das bexigas começava a
IIP ,ntar enm c lI"lclpre' tão ameadoro>;, q lle jUlgll i qne a minha ausencia
em tae~ '~i ,'cullrt,lllci;l' não podia er approvuJa pelo governo, Era no en
tl'etulHO uqelltem li: III'ce aria u prosenç:a alli de uma pes oa que pOl' seu
pl'c.;ti~io ase U lJnl~ tl (1l'lldeneia trau:to'se á cou as u harmonia indispen
savel para q le " pl>1111 fosse executado, Escolhi para es'a uelicada com
mi .:;ão o c:lpiUin rle f"li~ata Antonio laudio SGido, que já me havia se
cundado l1,uiio f IIicllZlllente nesla matoria, e que e achava a bordo da tlo
tilha ue se lllesmo ponto e em qualidnde de sell commandantc. EH o fi 7.
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seguir pára o Pilluiry, e eDe corre 'pondeu iuteiramPllle ás minha espp.
ranças, harmonisando as cousas de modo que cm Jnlh ~egUl/J d... novo a
expedição. eu caminho. Os carros que le\'avão o v. P"l', nfficinu e material
necessarios pora armaI-o, em numero de 16, egn.Íi'fl'l oIalii ao,; Bahús, ao
E pirito· nnto, varárão o sel·tão do ayapózinho, ,ii) indo a "gtrada neces
sal'ia para a sua pas agem, chegarão ao Araguaya cn.J1 c.'r(;ll de lOO leguas
de Yiagem de terra, com a maior felicidade e sem c,.nll','I"mpl1 algum, cus
tando o f,'ete de tudo, indu ive a abertura dessas e,~radas p"uvisorias, a
quantia. de 14:000S, como V. Ex. ver" da demollstl'a~ão da despeza na
verba.-Obms publicas geracs e auxHio á provincias-uo excrclcio da 1&>7
a 1 j8. Não fiz glÜ.I' logo os operario nece' arios para montlll-o, porque,
endo muito morosa a vingem dos carros, iria i 50 augmclliar desi)ezas que

não comportavão os limitados fundos de que di punha para e la obra.
D~ de, porém que tivc communicação da chc:rada das primeiras cargas,
fil-o partir pelA. estrada ue Goyaz, remetteDLlo ainda Dessa occasião chapas
de ferro, cantoneiras c outro obj elos qlle se fazião nece sario . Com a
precisa anlecedcncia eu havia mandado ,'ir do Pará cabo, poliame, lonas.
breu, tinta' e outros objecto indispcnsavei ao cu teio de navegação, o
quacs j" havião chegado ao porto do rio Granue. Havia igualmente requi
~ilad do Exm. r. presidente de Goyaz taboado de cedro e outra ma.
deira uecessaria. á reconstmc<;ão do navio, de modo que marchou tudo
com felicidade até á conclu ['O do vapor, cousa faci! em lugar povoado, ma
difficillima nc-te d ertos, onde qualt.[uer falta pOGe ser upprida trans
pondo-se distancia de eantenares de lcguas despovoada.

Desde que chegou o vapor 00 cu elc tino fiz partir para o Araguayo. em
caraeler de eommalldanlc do navio e chefe da expedição o capitão de fra
gata Baldoino José Ferreirn dc Aguiar a cujo impul o tudo se mm'eu
e m admiravel presteza.

E' esta, EXU1. Sr., a historia da cxp di,iío que o. imprensa, a quem devo
continuos .favol'e , vaticinou quo oria mallograda, communíca.l1do que o
vapor ficaria perdido ahi por e sc ertões sem estradas, como se os escri
ptores das COl'l'esl'ondencias dos periodicos da côrte ti,es em mais inter
e.ses em saber o que dizião do que eu em conhecer o que fazia.

Deus guarde a V. Ex.-Illm. Exm SI'. con!>elheiro . fion o CeI o de
• ssis Figueil'edo, ministro e 'ccr ,t,trio de estado do negocio lhl mui
nha. -Dr. Jo é Vieira Couto de Magalhães.

Auto ela inauguração da naDegação a DapOl' elo I'io Al'ayua!la

Aos 'dias do mcz de Maio do rulUO do nascimcnto de 1\'os'o Senhor
.J'OSU.5 hrislo dc 1 GS, 47° lln illuepondencia e do imperio, á margcm cs
querda do rio Arnguaya e o. 30 lcguas da captial de Goyaz, reunirão-se o
Exm. l'. Dr. José Yicira Conto de l\Iagalhiie. pLsidellto que foi de-ta
provincia e por 0110. eleito depulado ;'~:.IS elObletl g mI I gislatinl, actual
mcnle pre idenieda provincia dc l\lalto-Grosso, t' o ExUl. Sr. desembarga
dor Dr. João Bonifllcio Gomes de Siqueir8, 1° vice·presidente d de Goya~
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em ex.ercicio, com muitos l'uncciouarios publico' e gl'aude numero de outros
cidadãos que concorr~rão para o fim de assistil'em ( cerimonia religio a
da bentão do vupor AT'agct(t!J-nel'ú-a 'ct o ,L inaugura~,ão u. vapor no rio
araguuJ'a em con quancia de o haver 'omruunicllllo o me mo Ex.m. Sr,
presidente da provillcia de l\latto-Gros o ao desta IJrovincia, que dirigio
onvite e l'ez pllblico este facto da mui 'ubida importancia para engran-

decimento 'pro peridade para a provinl:ia de Go 'azo E ,lchando-se surto
uo porto, enfr nt :J. foz do rio ermellto, o mencionado vapor, de que é

commandante o capitão de fragata comlUcndadol' Bnldoino José Ferreira
de Aguiar, recolherão-se o bordo os Exms. r, pre'idel1tes das pl'ovincifls
de IaUe Grosso e d Goyaz ul:om]Janhado' dos Sr , Dr. Theodoro Rodri
"tes de Moraes, 3' vice-presidente ; Dr, Fre leric Dabney de Avollar Bro
tero, chefe de policia da província; Dr, João Llliz de Araujo Oliveira
Lobo. in pector geral do presidio ; Antonio 1l01l0l'iO Fel'roiru, inspector
ela theflouraria de fazenda de .oyaz ; Dr. Joaquim Rodrigues de doraes
Jardim, engenlJeiro ; capitão Luiz Gonçalve' de Lima, engenheiro constl'll
dor; Dr. João Thomaz de Carvalhaes, 1° cirurgiiio do ex.ercito· muitos
<)utros funcciol1arios publiws e pessoa importante. Em seguida, pre 'c
dendo os noces arios exames o reconhecimentos teve lugar a cerimonia
religiosa do vapor, até então chamado AI'agua!J-nel'ú-as ú; omciando o
Rev. B. da Costa e Oliveirn, capellão do presidio Leopoldina, tendo-se
antes as 'entado em mudal'-se o nome do me mo vapor, lue pa sou- c ;t

"hama.!.' AI'agua!Ja. Terminado () acto religio ·u, erguorilo·se viva ú religião
do Estado, a.Sna Mag t«ele o Imperaaur, ao governo imperial, aos Exms.
SI". ministro da marinha, couselh iro Alfonso Celso de As -i - Figueiredo,
e mini tI'O da agricultura. conselheiro anoel Pint de 'ouza Dantas,
finalmente ao progresso da navega ão a vapor no interior do Imperio.
Logo depoi o vapor, uspendendo o ferro, largo I! do porto em direitura á
margem opposta, atraves 'ou o rio "l"Uguaya, cruzou em dilTerente di
l'e 'çães, ao som do hymno nacionaL subio o rio Vermelho o voltaudo uo
ancoradoUl'o foi i:lolemnemel1te plocamado achar-se iustal1adall.llaV gação
a vapor no rio Araguaya, acto e, te que foi saudado entllusiastical11ente por
todas as pessoas que as istião de bordo c das traias. Entã o E'i:m.. 'r.
eles mbargador João Bonifacio Gome de Siqueira I'vantou vivas ao Exm .
• 1'. Dr, Jo é Viei1'll 'outo de i\Iagalhães, a quem se de\'e a reanimnção da
navegaçúo do AraguaJ'a e seus aflluentes, a iniciativa da navegação a vapol'
que su tentou com tanta cOllstanoia e sacriíiciDs, e acabava- o de ver re
alisada a despeito de todos os obstaculos e rontrari dades li que sempre
se mostrou superior. O Ex.m. Sr. Dr Couto foi saudado e 'omprimentado
por toclos por tão alto feitD, recebondo a mai vivas ti rnollstraçõ s de
gratidão o reconhecimento. A sim terminou·se a cerimonia da inaugura
ção da navegação a vapor no rio raguaya ; e elo tudo para memoria sc
lavl'ou o preseute auto que vao por todos assignado e de que se ell.iral1irão
6 cópias para serem remettidas, a saber: dua aos Exms. Srs, rouselheiro
ministros da mal'inha e agricultura, duas para a secretaria do guverno da
pro 'inCla de Matto Grosso li 2. camara mUllicJpal ela co ita! da rne~ma. e
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finalmente uuas para as lJJe mas I'epartlções de Goyaz.-Eu Antonio Ro
norio Ferreira, o e crevi.-Dr. Jo é Vieira Couto de Magalhãe .-Dr. João
BoniJacio Gome de iIJueira.-Theodoro Rodrigue de .1[oraes.- Fre
úel'ico Dabney de Avellar Brotero.-Dr, Jorw Lui.;; de Araujo Oliveira
Lobo.-Antonio fIonorio Fe/'reira.-Joaqttim Rodri!Jue de j'y[oraes Jar
úim.-Luiz Gonçalves de Lima.-João Thoma;;; Ca,.valhae ,-Conforme,
A i/tanio Hono/,io Fel'/'eint.

Estes doculllento ainda uma vez repetimo , IJertencem á historia ua
lIa\ egar;ão interior do Bl'asil.

Para elles já começou a po tel'idaue.
Reunindo-os neste opu culo !lO' julgamos di pljn ado de corr.mental-os.
Em honra porém da sciencia que profes amos, cumprimos um deveI',

tI \er penoso, protestando, como prote tamo , cm nome do progresso deste
"cnlo, m nome da civilisar;ão deste paiz, em nome da "ciencia, cujas
pl'escripçõf's não p6dem cr impunemente de prezada, e em honra do rei
Ilado d um príncipe esclarecido, contra o atropello da' mais comesinhas
praticas de administração dns nações ulta, e flagranto violação de prin
'ipio mais rudimentares ela s 'ieneia, para o eon eguimentu de um melho
l'llmellto de utilidade publi a.

111

TENTATI\'AS COMMERCIAE E PEDIDOS DE S BVENÇÃO PARA O E TABE-

LECIMENT DA NAVEGAÇÃO A VAPOR NOS roo' ARAGUAYA E TO-

AN'l'IN .

Ló- uo JO,'na:l do COlnlne/'cio do 3 de Maio do corrente anno 'ob n. l'l2
eguinte :

Pal'â.- '0 dia 1-1, < 'haudo-stJ pres ntes no salão da. As oeiação Com
InerciaI, a couvite da mesma, grande numero de negoeiante- capitalistas e
ut!'as classe d!l sociedad • em numero superior li 100 pessoas, o Sr. Au

"usto Eduardo da Co ta, presidente da ommi ão da pra~a, abrindo a
s ssão, mandou proceder á leitura de um omcio do Exm. Sr, Dr, Jose
Vieira Coutinho de Magalhães, no qual S. Ex demon tra com calcnlos
fundado e pOl' expel'ieneia propria as grande vantagen que podem re
sultar á praça do Pará com a el'eação de uma linha de vapores que ligo..
<'sta provincia ú de Goynz, pela ia, Araguaya e Tocantin • deixando van
tagens para o paiz, beneficio aos eapitaes qu entrassem na empreza,
demonstr!lndo ao mtJ mo tempo a exorbilaneia dos frete do Rio de Janeiro
a Goyaz, que é ele 10/1 a l2S pOl' arroba de carga, emquanto que, sendo e e
genero navogados a vapor, a distancia que med8a entl'e Leopoldina
~anta fari~ deve ::; r apenas d '!fi a5/1, alénl de que ficavào estas mer
cadorias sobrecarregadas com 20 ou 30 ~ I iUli.! do que sendo Inlportàdes
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deste mer "uo, caJculo este fornecido por negocianles de Goyaz, cuja dill' '
ronça, unida á. do preço mais caro 30 % no Rio de Janeiro, dnriu em re-
ultndo 4:1 % mais baralo do quo e vie ell1 de I l'ocedOJlcia do I io do Ja

noiro. Alem de outras onsiderat;õcs "pontmla!'! no TIl • mo ofTicio, 'oncluin
declarando que se pód I)mprehender es a nnv gação e montar nma ollicina
em pequena e, cala e dou armnzen d depo ito nos pontos extremos da
Cachoeira, e o material da navegação d tres yapor s com o capital d
400:000$, Outro im consultava no me mo olIicio se, obtido um ub idio
annual de 9:0008, e podertdel'l.lIltar na pra fi, do Pará um capilal para in
cOl'pOra~rlo de uma compnnllia, declarando que j:'L estavão pedidas ub
vencõcs ao governo geral e nos das provincia do Pará' Goyaz, el',

O r, pre id nta consultando n casa se, obtida es 'as subvençãe , pu
derin con eguit'-se no Pará a incor oração do uma companhia d navegação
entre esla provincia, a casa re pondeu affirmativamenle,

Concedelltlo depoi u palavra ;lquellas pessoas que quile', em oxpur no
opiniãe a 1'0 peito, orúrão largamonte os Sr ,Couto de Magalbãe , Pimenla
Bueno, Dr. II nriqlle R. Rodrigne", An:;(usto E, o la. ,Tom Dond,
Dr. Abreu ouu'os, dando em 1'e ultado 'lU a commi 'ãu da pra~a requi
sitas e dos podere compotenLe a,' sul)v nc;-õe annuue de 100 a 120:000$
do goyerno geral e 60:000H da n ,embica provincial do Pará, 12:000$ da
de Goyaz ; obUIlas que fossem estas quantias, a' quae pod I'ião solfl'er
al!!'Umas pequenas D1odifica~õe ,se podel'ia lovanlar ne -la praça um Cllpitlll
de 500 a 600:0008 para a navegação do Araguaya.

Tcrmináriio as di cu ões CODl uma felicitação por pal'l do Sr, Pimenta.
Bueno ao Exm, 1'. Dr. Couto de Magnlbãe pela sua 'onslante dedil:ar;ito
patl'iotismo, zelo e 'acriBcios em favor de sua des jada mpreza, por
parle do Sr. Henrique R. Rodrignes o de um voto de adb' ão a idéa ma
nife-tada, pl'omettendo lodo o apoio moral e material, o qual foi:l ignado
por 34 cavallJeiro pl'e entes,

O Sr. Dr, CfJUtO de Magalhães deI e ter s nUdo b 111 agradavei' impres
sões por \'er como a sua idéa, foi aI raçada e apreciada por esse granll
auditorio, a cuja expan ão todos nssocião e fazem v los para que SeU'

esforços c d di 'ação sejão coroados do molhor oxicl .

CORRESPO:\DEi'\CIA DO PARÁ PUBLICADA NO-JORNAL DO COM~IEP IO

DE 7 DE illAJO DO ANNO ORHEl'\TE 'OE N. 126

Aavegaçüo do Al'ctHUct!J t, -A vinda do '1";' 'OltlO de Magalhaos bispu
de Goyaz e outro, cavalheiros á e 'ta capilal no intuito de PI'OClU'ar r CLlrso,
para a navegac;'flO do Aragnaya tem despertado a a tten~ão publica para
ella. Kingnem combate hoje, C0l\10 nunca foi combatida senão em SOU pro
ce so,Alguu anuos de trabalhos e decepções l6m nsinado maior dis
cripção ao Sr. Couto de Magalhães em as umptos desta ordem; não n
tendemos, porem, ainda que seja aceitavel o seu plano actual; e por um
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artigo do S. Ex., publicado no LiberCtl do PCt/'Ci do dia segllillte il reunião
ela praça elo Commercio, nos quer parecer que . Ex. come,a a encouh'!U'
éria difficuldade:l, ,.e não a combat r o eu proprio plano!

. Ex. o r. ('Ollto do Magalhães meditav... , segundo lümos no Libual
do PW'ci, levantar uma emprcza qlle navega sc a vapor pelo TocanLinsl
Araguaya, desde Cametil, ne ta provillcia, até ltacaiú, em :llatto-Gro 'o,
dividiOllo- f: ti. linha dc nav gação cm tres secçõcs, uma que começas'e em

aUletá (até onde temos no TocanLins navegação a vapor), 'egLÚndo por
cstEl mesmo rio até ás cachoeiras de Itabóca Oll Tapa ilma-quara ; outra,
mai particularmente de rehoql1e, que partiria deste ponto cm toda a
scc\,'ão encachoeirnda, c outra, finalmente, de Santa Maria a Itacaiú.

Depois, porém. da reunião da praça do commercio, expre samente con
vocada para este assumpto, S. Ex. começa a sustentar a inexequibilidade
tia nuvegll.ção a vupor na ecção encachoeirada do rio, endo lue o com
mcrcio, quc a tanto o conv nceu, fez sentir a S. Ex. que para a navegação
das duas outras, secções só poderá contar com o apoio da pra~a e con
seguir do governo o ubsidio de 1 O a 200:000H, que serão contribuiuos
12:000S pela provincia le Goyaz, 60:000 pela do Pará e 100 a ]20:000,9 pelo
governo geral.

Nao e contesta e nem e conte tará Ulmca a vantagem d"sla na\'egação,
comtanto que uesappareça o embaraço das cachoeiras. ou eja pelo seu
rcmpimento e abertura do leito do rio, Oll seja por uma estrada de 1'0- ,

<lago m no pomos dilTIceis ilnavegação, ou eja, finalmente, por um canal
lateral c comporta, conforme acon elh!U' a ciencia. orno quer que
eja, ninguem a combate, e todos a desejaõ. O sub idio, porém, de 200:000H

pal'a navegação tão imperfeita c perigo a, como se pretende actualmenle
lleixan lo em vigor, na secção encachoeirada, O' bote mineiro, não póde
convir aos poderes publico, que aliás a terão por meno dinheiro, man
dando fazeI-a por navios do E tado, ao menos por experiencia. E por que
o não fará 't

o Araguaya já está o vapor deste nome, que o mesmo r. Couto de
:Magalhães fez para elle transportar em Matto-Grosso. Este vapor com
pequena despeza poderá navegar o Arllguaya de de anta Maria até
Itacaiil, e o vapor PCtrá, con'truido de proposito para este erviço, e que
actualmente está á dispo ição de commissõe de engenheiros no Amazonas,
l)oderà navegar desta capital, ou d Cam tá até ItaMca Oll Tllpaiuna-quará,
scndo que e a navegação intermediaria fór su ceptivel'de reboqucs, e
poder~l di pen ar para este erviço uma da doze lancha a yapor que
fazem parte da esquadrilha que foi mandada para e ta província e a do
Amazonas.

Com este matedal estamos persuadido que se poderá iniciar a nave
ga~ão, correndo o custeio por conla do credito para exploração de rios a
cargo uo ministcriu da agricultura e dus fI' teso Iniciada a navega~'ão, não
faltaria aos poderes publicos a base pura calcular o 'llLantlun dus ubsidios
que pretonde o commercio para tomaI-a a seu cal'go. Não seria engaso
pado e nem correria o perigo de engasopar.

11
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I

PARA

BELÉM, 9 DE 1AIO DE 1869

Conespoudencia do Pará, publicada no-Jornal do Comme,'cio de :!8 tle
Maio n. 142:

O Dr. Couto de Magalhães r gressou na madrugada de 6 do cOrl'eule
para Goyaz, a bordo do pequeno vapor ChriBtooáo Colombo, nome qu
aquelie illustre cidadão deu li. lancha a vapor que lhe foi cedida.

Vou resumir tudo quanto tem occorrido ultimamente a respeilo da em
preza desta navegação, as umpto importante, que tem occupado aqui a
atlenção de todo o mundo.

Depois de uma longa serie de artigo, attribuidos :.LO Dr. Couto de Ma
galhães, e publicados no Liberal do Pará, a opinião publica inclinou- e
ante a evidencia, e S. Ex. o con elheiro José Bento, em dias do mez pas
sado, assignou com o Dr. Gouto de Magalhlle o contrato de que já lhe
dei noticia, para a navegação a vapor do Tocantins e AI·aguaya. Não me é
permittida incluir no corpo desta as clau ulas principaes do contracto que
aliás se acha publicado em todas as folhas dial'las desta capital; todavia
darei do mesmo uma succinta idéa.

Toda a navegação contractada dividio-a o conselheiro José Bento eU!
quatro linhas, sendo a 1", desta capital até a cachoeira. tle ltabóca, no
tempo do cheia do rio, e no restante do anno ate onde fól' elia possivel; a
2", comprehendendo a secçãlJ das cachoeiras ate o presidIo de anta
Maria; a 3", deste presidio até o de Leopoldina.; a 4·, fu!.almente de
Leopoldina ate Itacaiú, na provincia de Matto-Grosso. Mas todo e te ser
viço não será feito desde já; depende da. subvenção que o Dr. Coulo dc
Magallllles vai solicitar dos poderes geraes, a qual é de 120:000S annuaes,
que a praça do commercio desta cidade julga llecessarit~.

Vou, porém, referir-lhe o que será feito desde já, mas um desdejd quo
se estenderá até que a tal subvenção seja concedida.

Em virtude de uma clausula do contracto, o Dr. Coulo recebe para e 1

anno a quantia de 18:000S, para com ella cuslear não só o vapor Araguaya,
que já se acha nas agua. de se rio, como tambem, cn o lhe seja pos i"el
fazê-lo transpOr ás cacho iras, o pequello ma forle l' bocado\' CIL!" tovão
Colombo, em que o Dr. Couto seguio.

Estes dois vapores, dUl'ante o anno elú que nos achamos, mostrlll'ã0
praticamente às duas provincias mais interessadas nesta navlJgaçllo o quanto
elia lhes é proveitosa, o será ao mesmo tempo um argumento poderoso
para convencer aos poderes genies que, apeza.r das suas criticas circum
stancias financeiras, devem ampal'ar a nascente empreza, e llem devem
consentir que lhe tomem a diantei!' as provincias de Goyaz e do Fará.

U serviço dos dois pequenos vapores será presentelJ1ente o de dar l'e1Jo
tIUI! aos boles que subirem ou descerem o Araguaya, serviço que este anno
é gratuito e que depois será tão sómento para um cerlo numero de arrobas.
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Para que o ervico não soffra interl'upção, ha urna. clausula do contracto
em virtud da qual, do anno que vem em diante, o serviço da navegação
continuará a ser feito nas 3' e 4a linhas, ate que os poderes geraes COll

cedilo em beneficio da empreza aquella subvenção.
O conselheiro José Bento, além dos 18:000$ para este auno, subvencionou

a empreza com 3:000S annuaes e por espaço de 30 anuos, dependente,
porém, ella da approvaçilo da assembléa provincial.

Feito o contracto e obtido o vapor para reboque, tratou o Dr. Oouto dos
aprestos de Bua viagem pam o Araguaya, e urna vez mais teve de recorrer
ao conselheiro Jo é Bento, que com a melhor vontade põz á sua disposição

vapor Pal'á para rebocar dois grande botes carregados de mercadoria ,
com de tino a Araguaya. Este vapor dando o competente reboque sahio
alguns dias autes, e a esLa hora, se foi feliz a viagem, deve já estar de
volta, porque, attendendo ao estado do rio, segundo as ultimas noticias,
não era pos ivel chegar até Itab6ca.

Todo têm andado muito bem ne te negocio: o r. Jo é Bento é digno
ue todos os elogios por tudo quanto fez no intuito de auxiliar Couto de
Magalhães no eu patriotico intento, pelo qual não se tem poupado sa
crificio ; a praça do commercio mo trou-se igualmente na altura que lhe
compete, poi que abrio jil. a sub cripção para fornecerem os capitae- logo
que lhe for m exigido, o quc torá lugar immediatamente que o governo ou
os poderes garnes CQnccdão a ubYenção quo vai SOl' requerida; 0- partidos
politicos calárão a sua diverg ncias, o uo li' umpto do que me oecupo
não ha 601'ego nem Tro!Jano '.

Ao rotirar- , o I', Oouto de Magallu'ies, grato ao acolhimento que rece
beu, dirigio um publico agradecimento, quer á impren a liberal, quel' à
conser adora.

Avalie a urpresa que causará em Goyaz a presença extemporanea dos
tres negociante que acompanhárão o Dr. Couto o que lá chegaráõ quando
lllellOS eSIP1'tlUJS forem, e no et:tanto quanto se não pôde ainda encurta.r a
viagem?

O conselheiro José Bento, quor fazendo o contracto para a navegação.
'luer cedendo o vapor para o reboque da 3- e 4' linhas, quer mandando dar
pelo Pará reboqne aos bote até Arrois, quando não fosse po ivel e ten
dê-lo ato Ilab6ca, prestou ao paiz em geral, e em particular ás provincias
ue Goyaz tio Par[l, um s rviço incalcula\'el, e hoj o "eu nome e tá intima
mente ligado ao do Dr. Couto de Magalhã s, cuja gloria tem de ser a
companhada tambem pelo llobre conselheiro, que f z tudo qnanto estava
ao seu alcance para ver emfim realizada essa grande empreza.

Todo o mundo aqui olha agora para o governo imperial, aguardando O

seu procedimento e confiando que esté será digno de um govel'no illustrado
e não de ministros, cujas vistas economico-financeiras não paSRll.o da es-
phera dos impo'to conil'lbuições,

Gastar dinheiro cm COllSo.S uteisi cm emprczas producti\as, é adiantaI'
um pequeno capital com juros multiplicado'!, que em poucos annos resti
tuem aos c~fre8 esse capital multJplicado.
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PreteitÇilo da as 'ellLbléa p,'ovincial de Goya.::

« A's commissões reunidas de commercio, indu tria e arte. d fazenda
foi presente a repre'entação da as mbléa pl'ovincial de Goynz, pedindo
uma subvenção para eRtabel ceI' a navegação a vapor no rio Araguaya,
entre o porto de Santa Maria, na mesma provincia, e o de ltacaiú, na
provincia de J\Iatto-Gro o.

« O precurar augmentar relações commerciaes por meio da navegação a
vapor em um grande rio entre porto de duas provincias exlensasericas,
corno são as de Goyaz Malto-Grosso por6m desprovidas de reCLUSOS e
privadas de cerlos auxilios de que tanto necessitão para o ~eu desenvolvi
mento, constitue por sua natureza as umpto de grande utilidade publica,
e digno da attenção e consideração dos poderes do Estado; portanto, é
mais que louvuvel o procedimento da assembléa provincial de Goyaz, oli
citando desta angusta camal'a um favor para dotar nquella provincia com
um melhoramento desta ordem.

«( A importancia, porém, desta medida, para que OrlO sofl'ra delongas e
embaraços na sua prompta realização. faz com lU sta camara deva a
e te respeito preceder com discernimento s gurança, tornando uma deli
beração acertada e baseada em documentos oficiaes e estudos de perilos
que afiancem a sua exequilidade.

«( A referida representação, embora bem deduzida em seu argumentos.
e procedente em suas aUegações, todavia não vem a ompanhada de um Ó
documento, nem se quer elas informações dos presidentes da provincias
de Goyaz e Matto-Gros o ; de modo que não se pód razoavelmente nada
resolver com aquello conhecimento de causa que a importallcia da ma
teria exige.

« Por esta razõe, as duns commissões reunidas são de pal'ec r que a
mencionada representação da as embléa provincial de Goyaz eja remel
tida ao governo para sobre eUa prestar as devidas informações.

« Sala das com mis ões, em 14 de Julho de 1869. - Auqu to de Olioeira.
F'upeira Lage.-Lima e Siloa.-Pereil'a da Silva .....:..A. Fi[)lteira.-Car
doso de Méneze . II

v

RAMAL DO SUL

RIOS PARANAHI'BA E PARAI\Á

o ['io Pa['anahyba tem as suas ve['tentes na encosta occidenlal
da serra Marcella na provincia de Minas-Geraes.

As direcções do curso deste rio são ONO-E8E. E-O, e final
mente SSO-ESE. até reunir-se com o Rio-Grande, para formar
o rio ParamL.

O desenvolvimento de seu curso é appl'oximadarnenle de 150
le"'uas.

Tem geandes e caudalosos confluentes, algum:! do::; quaes com
20 a 50 leguas de curso, sendo os principaes pela margem direita,
os rios de S. Marcos, Verissimo, Corumbá, Meia Ponte, Dourádo'
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Anicuns ou Rio dos Bois e Corrente, e pela esquerda os rios
Dourado, da'3 Velhas, Piedade e Tijuco.

Dos seus confluentes só trataremos aqui do rio Anicuns ou
des Bois pela circumstancia de ser navegavel e banhar o arraial
do Anicuns, situado a 12 leguas aSSO, da capital a cidade de
Goyaz, a cujo districto pertence.

Rio dos Bois

o rio dos Bois confiue no Parana'1yba a 50 leguas, pouco
mai ou menos, do ponLo em que ste faz a sua juncção com o
Rio-Grande para formal' o Paraná,

Este rio não tendo ainda ido explorado, é bem pouco conhe
cidf>.

A respeito de sua navegabilidade enconLramos no relataria da
commi são de engenheiros junto ás forças expedicionarias para
Matto-Grosso, publicado nos annexo do ministerio de guerra do
anno de 1867, o eguinte:

« Rio dos Bois.-Este curso d'agua importanti simo, marcado
nos mappas que temos consultado, com um simples traço em
denominação, conta 77 braças (169m ,4)de lar~ura, com a velocidade
de 3 palmos (0",66) por egundo, augmentad.a em muitos lugares
por cabeças de l'ocba que surO'em do leito pedrego o sobre que
corre.

« Ia ponto em que corta a e trada tem dil'ecção E., indo de 
aguar depois de voltas mui pronunciadas no rio Pal'anahyba.
que deli dista ~2 leguas do Cl'usamento do caminho do Coxim. O
veio que 11e offerece é pouco seguro e segue uma diagonal de 142
braça, successões de caldeirões e pontos de pouca profundidade,
indicada pelo encrespamento de aguas devido a cri ta de roch dos
que lhe servem de bali a natural. »

« O rio do Boi, qu em seu curso recebe varias e importante
affluentes, como o Ver'de, o Turvo, o Santo Antonio, offerece
possibilidade da nl1.vegação tentada outr'ora com bom exito, por
um intrepido explol'ador José Caetano da Silva, que conseguia por
elle, seus confluentes e pelo Paranahyba, Paraná e Tieté, estabe
lecer communicação entre a cidade de Piracicaba, em S. Paulo,
e o centra de Goyaz : merecendo por e te arande erviço ao paiz
o habito de Chri tO, com que o aO'raciou eI-Rei D. João VI. Os
filhos d sLe destimido mprehended'ol' procurarão recomeçar, na
presidencia do Sr. Jo é lV1al'tins Pereira de Alenca tre, esta em
preza importante: menos conhecedores dos perigo, ou mais in
felizes, morrerão afogados na primeira viagem ficando de todo
abandonada a idéa de navegabifidade do rio dos Bois. E le rio é
nimiamente pi coso· o jaús de 5 a 6 palmos, o surullys de 8
a 10 e os outros peixes já mencionados de tamanho importante
são frequentes: a caça pullula na matas de uas margens, onde
habitão tambem os sucurys e uns animaes amphibios chamados
ariranltas, que não vimos, e terrivei inimigo quando em bandos:
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pelo meno as im o affianção o moradores do lugar, que o
temem em excesso. »

Sobre a navegabilidade do rio Paranahyba ainda tambem mui
pouco conhecido, lê-se o seguinte no Delatorio já citado:

«( A povoação de Santa Rita de Cassio. levanta-se na margem
direita do rio Paranahyba, e tendendo as sua principaes ca a
no declive da rampa que leva ao porto ond aproão as barca de
pas. ag m.

«A sua fundação é moderna: ha vin Le tantos annos ahi esta-
bele el'ão-se alguns mineiro xploradore; dando principio a
um D.l'raial que foi erecto em 1850 cí, fI' guezia.

« O movimento comrpercial é quasi nenhum, apenas alguma
pa sagem de l'ecõvas carregadas de 0.1, que se destinão a Go 'azo
tirão-na momentaneamente da atonia e e8taO'nação que a per80
nificão.

« Jenhuma causa de de envolvimento, a não ser a navegação
do imponente rio que a banha, pode Obl'lgar ao aU/lmento este
pon to que tinha apenas rasão de exislencia na época das commu
nicações terrestres com a provincia de MaLto-Grosso ; visto como
as sua terras mal cultivada em abandono e relações di ffi cei
pelas distancias) a impo sibilitão de ntreter actividade propria
e pl'ogres iva.

« O Paranahyba offerece um meio de communicação magnifico
em quasi toda a sua exten. ão e, se on eO'uis o governo de
Goyaz abrir a navegação do rio dos Bois, é natural que a impor
tancia que havia de adquirir' então o porto d . Jel'onymo, na
conflu ncia desses dois rios, influisse poderosam nL para um
10.1 ou qual engrandecimento do porLo de anta Rita. »

A cidade de Goyaz ituada a ]2 leguas a F. E. do porlo <lo
Trave são no rio Vermelho. até onde se estende a navegação do.:
rios Tocantins e Araguaya, como já ficou dito CJuando tratamo
lo ramal do norte, ácha-se iO'ualment a I legua a E. do
arraial do Anicuns, pertencente ao districto daquella cidad .
até onrle poderia estender- e a navegação do rio Paran:.t, p lo Po.
rano.b -bo. e rios dos Boi. 'omo ac:aba de SE' v r.

A vi La destas ma"'oificas 'ondiçõ s d ommuni aç;"o llm'Í:tl
p.m qu se acharia a central idade de Goyaz, é claro gl1 n o
hav ria nece . idade d . rem reunido. o ramaeR que eonsti
tuem ás bacias do centro.

Rio Paraná

O rio Paraná é formado pela reunião das agua dos rio Granile
e Paranahyba.

A juncção: destes dois rios faz e a 20° de latitude ul a !lO

pouco mais ou menos) 'de longitude a oéste do Rio de Janeieo.
Do ponto de sua origem até a Candelaria o rio Paraná corre

de norte a sul, com uma ligeira inclinação [l oéste, u melho!'
dirige- e aSSO.
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Da Candelaria segue de léste a oésfe até receber as aguas do
rio Paraguay, seu confluente, para seguir de novo a direcção
primitiva até á cidade de Buenos-Ayre ,donde correndo então a
léste recebe o Uruguay para formar o rio da Prata, e lançar-se
no oceano abaixo de Maldonado por uma embocadura ou antes
golfo de mais de 40 leguas, e depois de um curso de S21 legua
de de a ua origem do Rio-Grande.

erve successivamente no Brasil de limites ás provincias de
Minas e Goyaz, S. Paulo, Parllná e Matto-Grosso, separa o Brasil
da republica do Paraguay, e esta da Confederação ArD"entina.

Banha Candelaria, Pa so da Patria Corrientes, BeHa-Vi ta,
Paz, Paraná, Rosario, S. Nicoláo e Buenos-Ayres.

Enlre o maiores rios do globo occupa eHe o 4' lugar e na
America egue- e immediatamenle ao Amazonas.

Além de te rio só lhe são superiores o leni éi na Asia que
egundo Balbi tem um desenvolvimento de ·,000 kilometros, e

o Yang-Tse-Kiang, que desagua no mar oriental, e cujo de en
volvimento é de 4,600 kilometros.

Em seu immenso trajecto recebe numeroso confluentes sendo
os principaes pela marerem direita. os rios Verde, Pardo, lvi
nbeima, Iguatemy, Taquary, Paraguay e Salado e pela margem
e querda os rios Tieté Aguapeby, Paranapanema, I,aby lerua sú
Gurupá, Corrienles, Serandj' e rueruay.

O Parami. propriamenle dito póde er dividido em 4 "ecções
(Ii iinclas. a saber:

l' Paranú bra ileiro.

2' }) brasileiro-paraguaj"o.

» paraguayo-argentino.

4' » argentino.

E tas 4 secções l'eunda ás 2 ouil'US do rio Grande e do rio da
Prata, oHocada em uas extremidade. apresentão um de en
volvimento de pouco mais ou meno 821 leguas, ou 4.560 kilo
metro.

O Paraná, poi , reunido ao rio Grande e ao rio da PI'ata,
uperior ao Nilo com o rio Branco na Africa. e cujo desenvol

vimento é de ·1.400 kilometro .

O desenvolvimento do rio par'anã, ontado de de as vertente
do rio Grande at ,i. ponta de i\laldonado, é indi do no eeruinl
C)uadrQ:
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'-" )lOME DO RIO

1.- Rio Grande ......

2.- Pal'antt Brasileiro.
3. - Paraná Brasileiro.

Paraguayo .
4. - Paranit Paraguayo

Argentóno .
5.- Paraná Argentino
ti.- Rio da Prata.....
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PONTOS

Desde suas vert ntos a sua juncção com o
Pal'untlhyba. . . . .. . .

De de ua origem até a foz do Iguatemy..

Desde a foz do Iguatemy ii. do Igua sú ...

Desd a foz d Iguassú atê ás Tl'e Boca.
Desde as Tre Bo RS a Bu nos-Ayres .....
De Buello. -Ayres á ponta de 'In.ldonado.

VI

20:)
100

32

150
26,1
70

21

DESCRIPÇÃO RE UM IDA DAS SEC ÕE

Rio Grande.-Comprimento total: 205 legua .
O rio Grande tem as suas vertentes na encost..1, occidental da

serra da Mantiqueira, DO municipio de Ayuruoca, na provin ia de
Minas-Geraes.

COl're em uma pequena exten ão de seu CUl' o a TIO., para
seguir depois a sua direcção geral ONO-E E" até encon traI' O

rio Paranubyba.
Os seus principaes confluente, ,algun dos quae aIre então

de 20 a 50 leguas navegavei. são, pela marg m dir iLa o rios
das Mortes, do Jacaré, Lambary, beraba, . Ignacio e Verd
e pela margem esquerda os rios Ayuruoca, AnO'uby, Sapucaby
Grande e Sapucaby-Mirim (I Mogi- rua sú,

E te rio não foi ainda studado.
O Sr. 'erber diz que de algumas expl0rações feitas con la

er' elie navegavel desde a Barra do rio Verm Ibo l/I de I gua
distante da villu de Lavra', até a cacho ira da Bo aina, m uma.
extensão de 30 Ih leguas.

Dabi para baixo, diz o Sr. Get'bt3l', 01 Fio diver a c..<t
choeiras.

As cachoeiras assignadas como principaes são a da Bocaina,
a dos Criminosos, a do Funil e a de Jauguara.

A distancia, pelo rio, da cachoeira da Bocaina até o ponto de
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encontro com o rio Paranahyba, é de !170 leguas, em cuja
xtensão e achão a 3 ultimas cachoeiras acima mencionadas.
O rio Grand apresenta as seguintes larguras, segundo o

r. Gerber.
De 44 metro no arraial do Livramento, de 330m acima da

cachoeira da Bocaina, e de 73:- na cachoeira do JauO'uara, 3
leguas acima do porto da Rifana.

A di tancia conhecida da foz do rio '\ ermelho até ti cachoeira
da Bocaina repartida da seO'uinte maneira:

LEGUAS

Foz do rio Vermelho á do Cervo........ 4
» » Cervo á do Jacaré " " , .. 8

Foz do Jacaré ao porto do Poço Fundo.......... 6 I/~

Do porto do Poço Fundo ü foz do rio dos Ca·
valia .

Da foz do rio dos Cavallos á ilha da Correnteza .
Da ilha da Correnteza à Bocaina .

om:r:a , . . . .. 30 1/2
A profundidade do canal ne ta região varia de 1m,76 no minimo

a 11'°,0 no·maximo.
À largura do rio varia de 130 a 300 metros, e a média velo·

cidade de sua cOl'rente é de om,3 a om,66 :por segundo, sendo
s6mente na ilha da.Correnteza de 1m 1 ou pouco mai ou meno
2 milhas por hora.
O~volume da agua regula de 124 a 280m3 por segundo,

2° SE ÃO

Parana' bra ileil'O.-Desde sua origem á toz do Iguatemy: com
primento total approximado 100legua

Ne ta s cção existem difficultando actualmente a na egação a
cachoeir'a de Urubú-punga, a 5 legua acima da foz do Tieté, e
ainda mui pouco conhecida' a correnteza do JupiGi., a 2 leguas
abaixo da referida foz, e algun e colho que vão até á con
!-Iu ncia do ['ia erde por 21" 13' de latitude uI.

Da confluencia do rio Verde para o ui o rio Paraná apre en
ta-se em condiçõe de perfeita navegabilidade.

:'\.. respeito da correnteza dó Jupiá dis e m 1862 o Sr. capitão
de fraO'ata '\. de Santiago Subrá, então director da colonia naval
do ltapura:
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« A 6 ou 7 milhas ao sul da foz do Tieté encontrão-se no Pa
raná novas diff1culdades e perigo no passo da cachoeira do
Jupiá, o qual na e tação do rio baixo época em que a nave
gação é mais facil e mais conveniente (1), a ua pas ag ,m é muito
arriscada, a não ser em canóas que pa são pelas beiradas.
Dalli para o sul, até o rio erde, que fica por 21° ]3' de latitude
sul, encontrão-se ainda alguns cachopo ; mas des a parte at á

ete Quéda creio que não ha obstaculo seria, a não er talvez
a falta de lenha, mórmente na estação da aguas_»

« reste trajecto de perto d 100 JeO'uas, diz a geographia do
Sr. senador Pompêo não ba e labelecim nto algum nas mar
gens do Paraná: porém pela direita afluem diver os rio da
provincia de Matto-Gro o. que a sim poem ('m communicação
com o rio Tieté da I l'ovincia d . Paulo e os rios Paranapanema
e lvahy da provincia do Paraná os quae desaguão na margem
e querda. E' muito antiga a navegação do Tiel . Por ella tran 
itárão os descobridores de Cuyabá, e acudirao em cbusmas po
voadoras para as recem-descobertas minas douro.

« Durante cento e tantos annos foi por es a via que se pro,eu
o di tricto de Cu:rabá de artilharia. muniçõe' O'enero de toda
especie, mórmente daquelle. que pelo s ú pe o, volume ou fra
&,ilidade são de difficiJ ou impos ivel conducção por terra. Ha ou a
de vinte annos que e extinguio qua i ompletamente a dila na
vegação. Restaurou- e, porém em ]858, em 'on equencia de ler o
O'overno mandado fundar um e. labelecim nto nasal, no alto de
Itapura, tre laguas acima da barra que faz o Tieté no Paraná..»

« Entre as embocaduras dos rio. lvab e Parapanema. n'uma
distancia de quasi 93 kilometros (16,6 leguas), egundo o rs. en
genheil'os Kellers, o declive do Pal'aná d 10: 400 era quasi con
Lante em toda e ta extensão, a vlocidac1e da corrente de O" li
por segundo, a profundidade. aonde o rio não e l' llarte por
ilha em muito. braços era termo media de '7"', e o vo ume for
necido por e&\,undo, nas agua baixa, de 10,000" cubico., na
cheias) egund.o estimativa, de 40 a 50,000" cubico .

« Portanto. concluem o Srs. Keller., como a]ül é evidenti 
'imo) o rio Paraná presta-se nesta parte de •eu 10nO'o ur o a
uma navegaçi'"LO em larO'a e cala)}

ECÇÃO

Pal'aná 1.J1'ct.~ilei1·o-para{Jua!lo.-Desde a foz do lrruatem~- al~:í

do 19uassú: compl'im nlo total 32 legua

esta região a marg LU e querda per-tence ao Brasil a direita
ao Paraguay.

Na margem direita o ferr'iforio dos dous Estados é dividido
pela serra de Maracajú.

A foz do 19uatemy acha-o e 2 legnas acima da cachoeira da

(1) Assim dizia o Sr. SubI':" referindo-so (, ponca fOl'~n, 16 eavallos, ri

qne dispunha o vapor Tramrrndahy pnra "coro r a corrente do rio por
occasião de suas cheias.
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SeLe Quédas, ou salto Grande do Paraná, e a do Iguassú a 30
abaixo da referida cachoeira. Depois do salto das Sete QUéd&s
o l'io Paraná Lorna-se navegavel.

O au tal' da Historia Argentina, diz a O'eographia do Sr. senador
Pompêo faliando do salto Grande do Paraná, talvez amai
volumo a catarata do mundo, assim e exprime:

« Amai' maravilhosa obra da natureza, pela furia e veloci
dad com que cabe todo o cur o das aguas, pl'ecipitando-se em
uma penhn. como caixa guarnecida de duas rocbas em todo o
rio, tendo no alto do alto mai de dua leguas de largura se
estreita a tiro de fi cba, abi se reparte em 11 canae' de sorte
que não ba olhos, nem cabeça humana, que pos ão contemplar,
sem experimentar vertiO'em e perder a vi ta, ouvindo eu me
donho estampido, )

4' ECÇÃO

7 aNT11lÍ pal'WllW/lO-arr/enüno.-Da foz do 19ua ú ii Tres Boca>;:
comprimento toL.'ü 150 leO'ua~.

aveO'ayel, e já naveO'ado a ,apor, d sde a Tre Boccas afé o
l'io de . Fl'an isco, pequeno conf1uente do Pal'ami. ai.Jai'i:o da.
achoeira da, ete Quéda , como e vê pela eguinte citaçüo:

(I Da Barra do Iguas ú para baixo. dizem o rs. Kellet' em
eu " lator'io sobl' a exploração do rio 19ua sú que infelizmente

nüo foi terminada o rio Paraná não offerece ob taculo á nave
gaGão, e Lendo no anno de 1 -9 ~ubido a canboneira Mearim,
,iebaixo da orden do apitão-tenente Fl'a:lci co Freire de Borja

aI ma GarGão. até <i bal'ra do rio de . Franci co, pequeno
:tflluente uo Paraná abaixo do ~alto da ele Quéda . ficou pa
tent yue es~a n~vegação ainda e pMe estender perto de ....0 le
gouas Parana aCtmu.

<, endo agora') Paeami. por em duvida tambem navegavel
desd a bareu do Paranapanema até ao me mo salto, como tiv 
mo occa ião de av l'igual-o, m geande I :.1.1't de a di~tancia,
egue- que, com uma e tl'ada. de panca exten âo no alto da

te Quédas, e ligarei, a bana do Iguassü ,i via de communica
ção pl'ojectada com a provincia d Mn.tto-Gro o p lo Tiha~.'" e
Paranaranema,

« A vantagens que a consLrucção de uma via de communi
cação p la provincia do Paraná com o oé te do va to imperio
tt'aria não ómente paea e ta provincia, ma paea a do ui e
oé te em O'eral, fQ['ão lumino amente expo ta pelo Exm. ,'I'.
Dt'. Andt'é Augu to de Padua Fleue)' na faHa que dit'igio <i ca
mara pl'ovincia) do deputado, quando pre ideD(,e da pt'ovin 'ia
do Paeaná. E' a vantagen de~em con,id:ll' o O'ovemo im[ erial
a mandar pl'oceder a no,a exploraç-e do urso do rio Paraná,
entre a bart'a do rio Ivahye 19ua li, abt'angendo o lugar ond .
ha mais de dou eculos, e achava a cidade de GUl:lYl'U cal itctl
da. pl'ovincia do me mo nome. Set'ia d e modo que e 'b. O'aria
a. JuntaI' dados exac.to ufficiente paea a confecção d mappa
da pt'ovincia do Pal'8ná.»



6 leauas
29 »

63 '/3 )\

40 »
13 »

22 1/3 »
17 1/3 »
1 »
37 1/3 »
8 »

15 »
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5' SECÇÃO

Paraná-argentino. - Da Tre Bo a a Buenos-Ayres : com
primento total, segundo o r. Barão de Melgaço, 264 ih legua ,
assim distribuida :

Das Tres Bocas a COrl'iente .....................•
De Corrientes á BeBa-Vista .
Da BelIa-Vi ta á Paz .
Da Paz ao Paraná .
Do Paraná ao Diamante .
Do Diamante ao Rosario .
Do Rosario a S. Nicoláo ..
De S. Nicoláo a S. Pedl'o ..
De S. Pedl'o á Boca do Guassú .
De Guassú a Martim Garcia ..
DEl Martim Garcia a Buenos-Ayres .

264 lh »

Toda essa região é um verdadeil'o mal' mediterraneo: m tuda
a extensão desta secção, o rio Paraná, pelas ua condiçõe by
drographica póde ser comparado com o Amazona o maior
rio do mundo.

u' E çÃO

Rio da Prata ou mais propriamente golpho do Prata.- D Bu no
Ayr'es cio ponta de :Maldonado: ompl'imento total7Q I gua .
De Buenos·Ayres a Montevidéo vão 40 leauas, e de ta ultima

cidade á ponta de Malclonado 30.

E' indubitavel que o 60 Paraná, i to é, o ramal sul das bacias
do centro, está destinado, pela sua posição e importancia a er o
tronco principal da communicação fluvial que deverá ligal' ao
oceano o-interior das provincias de Matto-Grosso, Goyaz, Minas
Geraes, S. Paulo e Paraná.

Se esta communieação não p6de el'fectuar-se dire tamente pelo
seu pl'oprio curso, pela existencia da cachoeira das Sete Quédas,
obstaculo invencivel li navegação, e que s6 poderá ser evitado
por meio de um canal lateral, em futul'o remoto, e quando a
população estiver alli mui desenvolvida e condensada, em com
pensação alauns de seus principaes confluentes offel'ecem as me-
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lhores condiçõe para podel'em ser ligado' pelo interiOl' do Brasil
com os fios que formão as suas bacias de léste e de oê te.

I a 4" e ultima parte nOs occuparemo , pois, em mostrar as
disposições favoraveis que offerecem os confluentes do Paraná,
para que por seu intermedio possa ser realisada a juncção das
bacia de segunda ordem.

Realizada esta juncção, isto é, ligado o ramal uI das bacias
do centro com as bacias de léste e de oé te, a cidade d Goyáz,
capital da provincia de te nome, fical'ia collocada em magnificas
condiçõe de communica~ao e po ta em contacto com o oceano
por ambos os ramaes das bacias do centro.



QUARTA PARTE

Juncção das bacias de' segunda
ordem

LINHA. ORIENTAL

TIlO GRAIJDE (DE MI J -GERAES)

LINHA OCCIDENTAL

RIO I I JHEIMA E MO DEGO



.TU CçÃO DAS BACIAS D~ SEGUNDA
ORDEM

I

Realizada as juncções das bacias de léste, isto é, ligados os
eu ramaes norte e sul, ou melhor posto o rio de S. Francisco

em contacto com o oceano, pelo rio Parnahyba corno já ficou
dilo na I" parte, a navegação entre a cidade de Parnahyba, no
liLtoral: a Villa da Barra do Rio Grande, situada na confiuencia
de te rio no de S. Francisco, se effectuaria pelos rios Parnahyba,
GurO'ueia, LaO'Oa de Parnaguft rio Poçoen canal de juncção,
rio Preto e rio Grande, numa exten ão approximada de 450
leguas.

e te grande de envolvimento de l'io sá não ão ainda co
nhecido os regimen do Gurgueia e do Poçoen .

Pela con ideraçõe , porém. apre entadas quando delles tra
támo é de uJ.3pOr que não exi tão nelles ob taculos que aliá
não têm sido assignalados, ao estabelecimento de urna naveO'a
ção regnlar.

A parte do rio de S. Francisco desde a foz do rio Grande até á
cachoeira de Pirapáru, n'uma extensão de 168leguas, é completa
ment desimpedida de obstaculos á navegação, corno já ficou
igualmente dito.

Sabe-se tam bem que o alto de S. Francisco, de Pirapára ás
suas vertente, ou melhor atéú. foz do seu confiuente o Bambuhy,
póde ser melhorado ob o ponto de vi ta da grande navegação
interior.

O desenvolvimento do rio de S. Francisco de de a foz do rio
Grande até <i do Bambub . é de 250 leguas pouco mais ou menos.

E corno o valles do rio de S. Franci co e do rio Gral1ue que
reunido ao Paranahyba fórma u Paraná ,são separado apenas por
planicie . em a menor erra ou morro, segundo affirma o Sr.
Dr. José Jorge da Silva, e pelo que teve occc'l. ião de dizer o Sr.
engenbeiro Dr. Bulbõe que com 7 legua" de via ferrea e pode
ria pôr .um ponto navegavel de rio Grande em contacto com o rio
de S. Francisco segue-se que as juncções dos dúis rios acima
mencionaà s, por meio d um ; nal. não apre ntaria diffi
culdades.

12
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Eis como se exprimem o' doi' cavalbeit'os que acabamos de
citar:

«( Vencida a Mantiqueira, dis o r. Dl'. José Jorg da Silva,
o terreno dabi por diante pre ta- e a tudo: levemente accid n
tado por ondulações uave de campina lavadas, facilita as
questões de nivelamento, e em al"'un IUo"al' s a torna tl'i i
alissimas.

« Supponba-se que a e trada de D. Pedro 11 vai em demanda
do S. Francisco: a linba recta, que lá conduz, é o valle do rio
Grande, que a. estrada costeará por 50 legua do LiVl'amento até
o Piumby : D esta altura aanha a planicie ,que eparão em a
menor erra ou morro o rio Grande do de S. Franci,'co, qua i
na uas cabeceiras, deixando entre eDes a. distan ia apena. de
5 a 6 leguas : nes a planí ie teria a esteada de bifurcar- e,
seguindo para o norte. a do valle do . Franci co, ma a do rio
Grande, continuando para o oé te, ocompanbada o vaU do rio
Piumhy, e alcançando por um plano ua.ve o alto da el'ra da
Canastra teria diante de i o celebl'8 plató, que pOl' ampo lim
pissimo e planos prcjecta- e por mai de 70 legua a terminar á
maro"ens do Paranabyba, na aivi a de ~lina com a provincia de
Goyaz eMatto-Gros o. »

« Com menos de 15 leguas da Bal'ra do Pirabv, di >ie O Sr. en
genbeiro Dr. Bulhõe quando e di cutia a meJ'bor dire ção da
estrada ele ferro de D. Pedro 11, se alcança o valle do ri" Grande,
atrave ando-se a serra da 'lantiqu il'a em n ce sidade de
maior declive do que 1 1/2 % e om mai lG 1 guas e alcança
um ponto navegavel do rio Grande e com outr'as 7 leguas deoia
rerrea se pãeeste em contacto com o rio de S. Francisco. I)

Ficando assim demon trada a facilidade que exi t para reunião
dos dois valles por meio de uma estrada de ferTo. é laro que
se as necessidades o exigirem ou fuI' vantajo o: a via íeLTea em
questão poderá ser substituida por um canal que ligue os doi
grandes rio , que correm em valle' dilIeren t

Para i so a questão de mai importancia a que. c refere ü.
agua necessaria pa.ra sua alimentação.

A região, pOl'ém, recortada em todos o ntidos pOl' num r o
cursos d'agua, as eO"ura, a priori que esta condi ão pod ni seI'
amplamente sati 'feita não ó para o e tabel cimento do canal
como tambem para o serviço da sua navegação.

Uma vez no rio Grande, que, como já ficou dito na 3' Iarte
offerece todas as probabilidades de ser to['nado navegav I, 'om
o desapparecimento dos obstaculos natUl'ae que oppõem pl'e
sentemente a uma navegação regular', em pau 'os ponto de seu
curso, ter-se-ba assim e tabelecido a communicação das bacia
de léste com o ramal sul das do centl'o. Ligado desta maneÍL'a o
ramal sul das bacias do cen tro com as bacias de léste, podel'ia
ser Lambem posto cm communicéLção com as bacias de oéste por
uma das duas seguintcs linbas, offorccidas pela naturcza, c que



179

só e 'porão pela mão do homem pa.l'U 'e iOC'Darem uma reali·
dade.

E Las linhas ão:

PRIMEIRA LlXHA,O . DO RIO 1'\ lNHEll\IA

RIO, POi'\TOS LEG A

lvinheima-De, ua foz no Paraná áclo Brilllanie ou alio
Ivinheima........................................... .J;j

Bl'ilbanie-Oe 'ua. foz ao varadouro.............. 15
VARADOUI'O POR TERRA .[ LEG A.

:lond >go-De Kioac.i ua foz no Paragua.y. . . . 80

140

SEGCKDA LlKl-lA . DO RI PARDO

I ardo-O ua foz no Pal'an<1 ti do rio '-ermeJho ,. 74 1/4

Y rmelho-De 'ua foz no Pardo á na ·cenLe..... 4

VARADO no POR TERRA 2 I/! DE LEGUA

amapuall-Da fazenda de te nome <1 ua foz no rio
Coxim ...•........................................
oxim-Da foz do Camapuan á ua no rio Taquary, ..

Taquary-Da foz do Coxim á sua no rio Paraguay .....

17
39 1/,(

90 I/'!.

225

A I. linha tem sobre n 2. a vantaO'em de ser não ó de um
menOI' de envolvimento. é cerca de 3/" da 2·, como ofl'erecer rios
que melhor se pre tão a ser m Lornado naveO'avei.

A la destas linhas era a de que o goveeno imperial, por cau a
da guerra com o PnTaO'vay, desejava approveitar· e quando, por
aviso n. 150 de 2 de Dezembro de 1864 expedido pelo mini teria
da aO"l'icultura, eommercio e obra publica foi ordenada a ex
ploração nos l'ios Ivab e Pal'anapanema.

Esta exploração, confiada ao cuidados dos rs. Kellers, deu
em resultado dever ser preferida a linba do Pal'anapanema, de
pois de terem eLes engenbeit'o comparado esta linba com a do
1vab.)', nãO só qual1io ao seu compr'imenLo, de peza. nece sarias
para a sua consL1'ucção, os ft'etes em cada uma dellas, o
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clima e a qualidade dos tel'renos rpercorridos, e, finalmente, o
numerO e a importancia das povoações a que elIas podião
intere sal'.

A 2' linha, ou a do rio Pardo, foi o caminho pelo qual seguio
em 1788 o De. Lacerda, do Paraná a Cuyabà. O Dr. Lacerda
desceu ao Par'aná pelo Tieté, tendo partido de Araritaguaba ou
porto Feliz, em S. Paulo.

Sobre a l' linha dizem os Sl'S, Kellers, em relatorio ao mi~

ni tel'io da agricultura:
« Das observaçõe do commandante do Tramandatah!/, não ó

sobre a mar'cha de te vapol' como as sondas tomadas, concluimos
que, desde a conflul'lncia do Paraná até o poeto de Santa Rosa
linda, em uma exten ão de 45 legu~ mais ou meno ,el1 encon
trou 13 ou 14 baxios e cOl'redeirlt no Ivinheima.

« Sem embaeO'o do calado de 4 1/2 palmos (I nJ) de ua macbina
de 16 caYallo~, cuja fOl'ça ti pl'opol'cionalmente pequenfl, o "apol'
venceu felizmente taes empeeilios, encontl'ados no del;ur o apon
tado de '15 leguas; ainda que par'a o fazer forão necessal'ios al
O'u ns esforços, como o em prego de espias.

«Concluimo tambem, embora na occa ião da viagem de T,.a
mandatah!J as aguas se conse"va "m alguns palmo acima das
aguns baixas, que, pela configul'ação, declive e formação geolo
gica divee a e mais favoravel do re'pectiv0 vaUe, o rio lvinheima,
com mai facilidade do que o lvah.v, o TibaO'y e o Paranapanema,
presta-se á navega ão a va:poe, podendLl receber de d já barco
de 2 palma~= 001 ,45 de calado, e de m'3.china forte e propoecional
á lotação; os quaes com pouca difficuldade subieáõ até anta
Rosalinda.

« Finalmente, aquelIe relatorio deu-nos a conhecei' que, entl'
o porto de Santa Rosalinda no lvinbeima e o de ioac no Mon
dego, onde e:,te afluente rio Para!way começa a permittil' na -e
gação, ba um varadour'o apenas de 21,6 legun, por sobre campo
fertdissimos e apropl'iados a esteada de rodagem.

A carta chorogeapbica do lmperio dá pal'a OvaJ'adouro de com
municação fiuvial entre o rio Brilbante, confiuente do lvinbeima
e o Mondego, apenas 12 milbas ou 41eguas.

Não se vê, pois, claramente que aquella região foi preparada
pela natureza, para dar pas8agem ao canal que deve completal' a
juncção das bacias de 2" ordem, i to é, as do centro com as d
léste e oéste?

Cinco grandes linbas de naveo'ação a vapor se poderião formar
para estabelecer a communicação entre a cidade da Parnahyba:
no oceano, e a cidade de Cuyalxi, cupiLal da provincia de MaLto
Grosso, a saber "

l' linha

D~ ci~qde da t'arnqhyba a. lagoa de Parna,gUà distancia a pt'o

~im!\da ;
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Da Parnabyba á foz do Gurgu ia............ 170
Da foz do Gurgueia á lagôa.................. 170

340 leguas

Esta linha poderia ser mantida ou subvencionada pelas pro
vincia do Piauhy e Maranhão.

2'Unha

Da larroa do Parnaguá "L cachoeira de Pirapól'a, no rio de S.
Francisco, distancia approximadn.:

Lagoa de Paranaguá......................... 5
Rio Poçoens................................. 10
Canal de juncção............................ 15
Rio Preto.,.................................. 32
Rio Grande.................................. 45
Rio . Francisco............................. 168

2751eguas
E ta linha poderia ser subvencionada pela nova provincia do

rio S. Francisco, que alli teria sem duvida de crear-se.

3' linha

De Pirapóra ti, foz do rio Grande, distancia apPl"oximada:
Rio S. Francisco............................. 90
Canal de juncção............................ lO
Rio Grande.................................. 200

Esta linha poderia seI'
Geraes.

300 leguas
ubvencionada pela provincia de Minas

4' linha

Da ol'igem elo Paraná á foz do Mondego, 110 rio Paraguay, dis-
tancia approximada :

Rio Paraná..................................... 70
lvinheima e Brilhante... 60
Canal de juncção.............................. 10
Mondego ....................•. , ,.. 80

~20 leguas
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Esta linha poderia ser subvencionada pelas provincias de Goyaz,
S. Paulo e Paraná.

5' linha

Da foz do Mond go a Cuyabü, distan ia approximada:
Rio Paraguay. . . . . . . . . . .. 43

. Lourenço....... 27

Cuyabá................... RQ

1:-0legua

Esta linha poderia ser ubven ianada pela provincia d falto
Grosso.

_ s I rovincias do Piauhy, M3.ranbão P l'nambuco, Bahia
~Iinas·Gerae , Goyaz, S. Paulo, Paraná Matlo- ,ro o fi al'ião
como se vê, liaadas pelo intel'ior, e em communicação prompla e
facil com a capital do 1mp rio, porque Pirahy e acha a 31legua'
dp. di tancia de um ponto navegavel do Rio-Grand , aonde pod rá
chegal' a via ferrea, egundo o r. Dr. Bulbõe '.

Es a immen a linha fluvial, de pel'to de 1,300 leO'uns d rio
pelo intedoe do paiz, partindo de 20 de latitud. e e tend eia
quasi em linha l'ecta até o paeall lo de 21 0

, para dahi se"'uil'
então ao occidente at á r união do I'ios Grand Paranahyba,
ou a ol'igem do rio Paraná.

Desse ultimo ponto seguiJ'ia de novo ao sul, até a confluen ia
d.o rio Ivinheima pOl' 23' 13', para l'emontar-se ao nort . pl'O
curando os eios Miranda ou Mondego, confluent do r'io Pu
raguay.

Na pequena carta redUí':ida ao lado da do Imperio, qu se acha
annexa, a p'1.l'te colorida d azul indica a vasta r de nuvial qu
um dia dever'êL cobrir a upedl 'ie do Beazil.

« O caminho mais curto, dizem os Sr·s. Kellers em seu r la
torio ao mini~terio da agricultura. entr'e a cOl'te do Imper'io
MaLta Gros o, é em duvida alguma o qu , partindo do lor'to de
Antonina, vai ao rio Paral11i" em dir-e ção á bal'r'as do Ivinbeima
quer se adopte o lvaby, quer e pr-efil'ão o Tibagy e o Parana
panema como linha de Bavegação.

« O Paraná. em cujas aguas banhão-se cinco provincia' do
Tmpel'io, Goyaz. Mina -Ger-aes, $. Paulo, Matto-Grosso, e a qu
delle recebe o nome, encerTa, com o maiOl' de eu' tr-ibutal'io , a
I'epublica vizinba do Pal'aguay, podendo por' i, so, sel'vir de gl'ande
ut.ilidade não s ao commel'cio; mas tambem á defeza da fl'on
tei['a.

« Como vimos, o lvinbeima, seu tributaria da margem direita,
pre ta-se perfeitamente á navegação desde a foz até o por-to de
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anta Ro alinda, na extensão de 45 legua. ; e olferece aprovei
tando-se o cur o do ['io MondeO'o, uma via de communicação di
recta e facil com a provincia de fatto-Gros o.

« ão ba a duvidar da navegabilidade de te affiuente da margem
e queda do Paraguay, d poi que em 1861 o vapor Jaurú o subio
at á villa de Mirando.

« e e melhorar o seu canal de i\liranda até ioac, o qual,
segundo consta, não oppõe grandes diEficuldades, ficará reduzido
a 21 6lpO'ua o varadouro das dua linhas fluviae ,por onde já
tran itão carros de boi .

O cu to da con tru ção de uma boa estrada de rodagem, entre
o doi ponto terminae da nav gação, não excederá em terrenos
tão face i a quantia de 216:000,', não incluindo o do empedra
mento.

« Mai' dispendiosa 'erá a que e tiver de traçar de de Antonina
até o porto de em ba['qu no TibaO'y.

« A ecção daquella cidade a e ta capital, Corityba vai em an
dament pela erTa pa G['acio a, como já mencionámo na l' parte
do l'elatario' ma para tornar' elfe tiva a v:l.ntagens immensas
de uma communicação inter'na com a provincia de Matto-Grosso,
é indi pen avel a con t['ucção de Ioda e trada. que, sobre outras
abril'á "í cultura a immi~ração os fertili imos campos das
margen do rio men ionaao . »

A ,im Jfatto-Gros o, hoje qua~i segregada da communhão bra
, ileira, podel'á "er- e no futuro ligada ao oceano, por meio de
dua grande linhas de navegação fluvial puramente brasileira, e
om o inl. rior das provincias do Amazonas, Pará, Paraná, Goyaz,
. Paulo Mina -G rae , e, por on equencia, com a capital do

1mp rio,
E' preciso que esta .faia do [mperio nâ.o fique á merce do es

trangeiro, nem dependente delte, para que não se reproduza no
futUl'O a nec sidade de e limpar a via Jluoial do Matto-Grosso,
Que o.lTeT'ece o l'io Paraguay dos alteadores emboscados em suas
floresta .

A linha fluvial do norle pelo Madeira e Amazona ligaria
'uyabá a Manão e Bel m, e pelo centro, pelo rios Paraná e
. Francis o, a idad da Parnabyba na foz do rio deste nome.
E ta ultima linha, aHamente estrategica acha-se toda natural-

mente defendida.
Pelo lado do norte o ~u parapeito natural, barL'eira: ingente,

é a sel'I'a da ertentes a qual permitte entretanto que, em
sua depres ões, se pos ão construir' ou estabelecer canaes de
ponto de divisão, para ligar o rio. que correm no valles que
ella sepal'a.

E tes canae , na emerO' ncia de uma guerra defen iva, postos
a secco ou abertas a comporta e tabelecidas para reterem as
aguas em niveis dilferen tes, se tran fOl'l11<lrião no primeiro ca o
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em desfiladeiros inexpugnavei e no egundo em corredeiras
vertiginosas onde toda a navegação seria impossivel. .

Pelo lado do sul os soberbos obstaculos das ete Quédas, no
rio Paraná, e Paulo Affonso, no S. FrSlncisco, nilo podem até
certo ponto ser considerados como senLinellas avançadas postas
pela natureza á incursão do nosso interior pelos seus inimigo
externos?

Se estes grandes obstaculos não existissem, não seria preciso
creal-os?

A natureza, prevendo que o desleixo seria a partilha do filho do
Cruzeiro, solicita. correu em seu auxilio, erguendo esses obsta
culos colossaes como prova de sua grandeza e olicitude. Desig
nou, porém, previdentemente, a linha de que poder-se-bião
aproveitar para estabelecer sem interrupc;.ão uma communicação
fluvial pelo interior do Brasil, om o fim de ligar as diversas
Jmportantes porções de seu gr'ande todo.

Ergui defesas naturaes, insuperaveis, m vossos grandes rios,
porque indolentes como sois não procurareis levantar' as da arte;
e assim deixareis indefeso o intel'ior do vosso paiz, que poderia
ser devass:ado por invêt 01' ousado.

Tracei, porém, o caminho que deveis percorrer, se tiverde
em mente conduzir o vosso bello paiz ao brilhante destino
que lhe estão reservado .

E, pois, Brasil, a Dossa sorle está em Dossas mãos.
Se quizerdes tomar o lugar que vos comp te entre as gl'unde

nações do mundo, não tendes mais que seguir'des os xemplos
de vossa irmã do norte, quanto aos m lboramentús materiae
e como ella, lançando mão de todos os recursos da scitJDcia
da arte, como uma verdadeira nação civilisada,-trabalhai.



EPILOGO

Tendo-nos occupado no pre ente opusculo com os grandes
melhoramentos que podem ser mprehendidos nos rios do
Brasil afim de estabelecer-se a rêde géral de sua navegação
interiOl' ou fluvial propriamente dita corre-nos quasi o dever
de, terminando este imperfeito trabalho, apresentar algum
jigt>iras refi xõe sobr' os meio' de que o governo poderia lançar
mão para obter a realização do referidos m lhoramentos.

Como todo o gov rnos culto do mundo, o governo imperial
o primeiro a I'econhecer os deveres que lhe in umbem, que

tem pOI' mi ã.o de empenhal'. _ im, um illustrudo ex-mini tro
tia agI'icuHura, o fallecido DI'. Paula e Souza, dizia ao parla
mento em eu relatoI'io apresentado m I 66:

«A abeI'tura de e tl'adas e 'anaes, a canalisação dos rio , os
melhoramento~de pOI'tos, i~to é. a pI'omor;ão de faci! seCTur'a e
rapida iI'culação de pe a e pl'oducto , a3 expo içõe provin
ciae e geI'ae . a educação prof] ional. 11 diminuição de impo LO
pela intelligente s vera eon mia da fortuna Jmblil'a, ão
d poi da manutenção :ia paz pela pratica da liber ade e di tri
buição impaI'cial da justiça, da ,"'arantia de propriedade, os
uni 'o dev l'e cujo curn primento o agf'i ultore , bem como a
nação inteira, tê.TI direito d~ exigir de eu governo.»

Para demon traI' a utilidade enão a nece sidade da abertura
de via de communicação, cilal' mo ainda o que dizia mai
adiante o referido ex-ministl'o em seu relatorio :

« Amai faci! xtl'acção do producto, o con umo mais rapido
e eguro do seu tl'abalho e timula mai o la, l'ador européo, e
convida-o por i o a produzir tambem mai .

,( Entr'e nó . pOl'ém, quantas \'ezes e não derranca no celeü'o
a maioI' 1arf," da laboriosa producção de um anno por falta de
c n umidores? Vi nos confin da AI'al'aquara, m . Paulo,
mai de ',000 alqueires de miJllO perdido porqu não havia
qu mo' quize e nem a 240 l' . o alqueiL'e!

Em PiL'a icaba alCTuem y ndeu já 25 al roba de as"u ai' por
00 [' " tal eu a falta de con umo e extracção do gen roo
« O /,rau port. eea t.ão diflicil caro que matou todo o espiI'ito

ue e peculação Uiel'can~il, fa~endo c.begar ao mercado por tal
pl'P o qu a COUCUlT nCla era lmpo lveI.

«( Onde portanto ° onvite. onde o e timulo do trabalho, quando
ta condiçõe annullão sua ju ta r muneração ?)1

a a, braço-' ainda o raiz com uma guerra no exteriOr, qu
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lbe ba ab orvido tanto sanaue pre ia o e incalculavei thesouros,
onerado om um deficit espantoso, poderei. volver as suas vi tas
para e tes grandes melhoramentos, que, 'amo aliás é de sim pIe
intuição, é elle ornai interes ado m vel·o realizados?

E e em tempo normae, i to é, durante a paz e em condições
financeieas regulares: augmentar imposto já exi LenLe ou e ta
belecer novo, ou contrahir empre Limos, par'a, 1 vaI' a elIeito
grandes melboeamento' inLeriore não amo pen ão alaun
economif>ta , anL s preferiv I I r' de adiaI-o' do qUf' ohler ::t • na
immediata reali7.a~rw por ,'melbanL m ia ?

« n mprunt, diz Cordi r m ua hi tor'ia da nav gação inte
rior da Fr'aoça, esL une impôt déaui é, ou pluLôt la prom
certaioe d'impót de toute natUl'e; L comme la carriér de
emprunts e t enfinie. un tat e t pr de a ruine, lar que I
goYernement a la faculL d' n éteodre indeüoemenl le~ limite.
Dn état, comme un par'ticulier. p ut dépeo er on capital pal'
l'accélél'al ion rapide des intér' ts campos s d e d Ue ; rar 
menL le revolulions ou 1 s banqueroutes manquent d consLater
les daoger de la re SOUl' e ué e pér e d emprunt ,)

E tas considera~õe sobem de pon to tendo-, em vi ta o estado
presente das finança do Brasil, Ião seriam nLe onel'ada com a
de peza da pl'olongada guerra qu o paiz.L m sustentado e ainda
su tenta.

Mas fazer-se tam1em depender' a iniciação e aLé a execu~'1o do
geandes melhoeam nLos maLel'Íae qu opaiz n c silu, para poder
desenvolver a ine goLavei, fonles de sua l"iqueza, não ó da
conelu ão da calamitosa guerra do Paraauay, como trtmbem do
e tado mais peo 'pel"o de ,ua finan~a, como e diz e r'epet con
tinuamente, não é adiar, Deu ,abe até quando: a l'ealizaçãe de
melboramento' que eUe reclama em atlas gr'itos, e qu COncorl'e
['ião tão efficazmente para liber'tal-o, o mai c do possivel, do es
tado pl'ecario a que chegou, Con Lruir Lambem o governo por
admini Lração, ou pOl' sua conta, as arand via de com~lUni

caçoe , com as pequenas r'enda ou economias do E tado, ou com
a pequenas v l'bas votadas no' orçamenLos oeclinario ,não de
alguma sorte impedie ou peiar o de' nvolvlffi nto da forças pro
ductiva do paiz em geral, e por consequencia não faz r rrogr·dir
como fôra pos ivel, a riqueza nacional.

E é o governo o mais pr'oprio para i so? Eis como bem pensa
damente se nunciou a commissão ue obras publicas da camara
do Sr's. Deputado, por occa ião de xaminar um requ r'im nto
t:m que solicitava a,utori tição para a organisação duma om-
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panhia com O fim de con truir docas no porto no Rio de Ja
neiro:

« A commi lia considerando o beneficio que trará ao desenvol
vimento da 'ívili a ão entre nós o e pirito de as o iação applicado
a melhoramento da natureza do indicado no l'equerimeDto, não Ó
J orqu vai habituando a população a di pensar a tutela official
nas medidas de utilidade geral, como por'que torna o interesse
parti ular olidario com a moralidade e economia de emelhantes
realizaçõe , e por CaD O'uinte garante da melhor fi calisação das
I'enda proporcionada pOl' eUa , pensa que é urna ne 'e sidad
acol'o~oar a tentativa das doca e do e tabelecimento do diqu
pela a' o iac;ão do capilae, combatendo a idéa derem ta s
obl'as l'ealizada, Iil'ectam nte pelo E ttido.

(C O governo) além de não estar' em il'cum tancia.' pecuniarias
que permitLão tomar a i emelhante Latefa, não é igualmente o
mai rropdo pal'a leyal-a a efIeito, Iorque em gel'aI a acção
olficia indirectamente repl'e entada na admini trac;ão e dir'ecção
do trabalho, mai::i lenta, meno energica e mai di pendio a do
que a direcc;ão parti ulal', velando na Xf'cu<:ão delle por inter
medio de agente' con 'ulal'e .

(C Ba ta, pOl'tanl , que o E. tado. para gujo dominio dava l'e
"ert r a empr za n fim do prazo conv Dcionado na conce ão)
raça fi 'calisar a olidez das con tl'ucçõe', o tl'ac;ado deUas e a
applica ão do, capitae pOI' um l' pl'e ntante eu.))

E não t l'á aqui applicação o que diz COl'diel' obre a ingel'encia
do govel'no na administl'açé1.o ue trabalhos publico?

« Pal'tout OÚ le ()' uvel'l1oment chal'ge exclusivement des
tr-avaux public ,I pay t tantõt, tationnaire, ou Ie poid d'un
admini tl'ation ennemie de' lumi l' ,oppos e it toute améliol'a
tion : lantõt livré aux faction LOUl' ~l tour victol'i u e et vaíncues

t toujom_, n déflnitiv plu pui ant. qu le goU"ernemen L,
qu'eUe' chang nt frequemm nt,

« L' tat de route ,de canaux, de l'agriculture, de manufactu
res, l'instl'uction m' me, I' , [en t ii un i Ip de di ta nce de état
bien r gl ,))

« on ideré ur!e point d ,"ue de l'interet per onnel on com
prend qu'un ministl' tienne á honneur d donner son nom à un
monument national t que, dan la cooviction de on court pa -
age, ii oit éll'i d'une teU reputation Ia 'ii, ..

cc Mais 'ii ambitionntl une gloil'e noble eL impérissable li dOJt
plutM tenteI' de doteI' on pa," d.'une le."'i lation f cond ei ~'une
pro p~I'ité cl'ois an t , qu . d per,l LeI' dans celte pen é.e ,factle et
rune te de monopole lui e tran met fid lem Dl d mlUl t I' en
mini -t I' pOUl' le malheUI' d 'un O'l'and ELat. )}

E o que e tem praticado ultimament , j1l'olongando- e pare
pas,'u a e trada de fert'o de D, P dro II, com os rendimentos
<leIla, não é de alO'uma 'Ol'te pôr limites ao desenvolvimento de t
~rand paiz?

E não é pal'a contl'i tal' \'el'- em VI no padam nto não só
approvada e ta pl'atica) como até pedir- e que, e continu nella,
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pois que os rendimentos )l'o\ém da esLi'ada e não pódem sei' dis
trahidos para outro fin não é reduzir- e mui simplesmente o
-a to lmperio do Bra ii á provincia de Mina, Rio de Janeiro

municipio nutro, e trocad o papel de deputado da na\:.iio pelo d
repres nLante de um interesse local?

O capital de pendido com a stl'ada d' f [TO de D. Pedl'o I[ ou
o valor que elIa repre enta, não pertence a na\:ão "!

E diante da medonha cri e financeil'a que o Bl'asil atrave sa,
e que paea debellal-a não s deveria recuar ante o~ mais ou ado
commettímentos, te proced I' não póde ser a semelhado ao do
avarento u ural"io, que luta. entre o de ejo de augmentar os seUfl
Ihe ouro e o receio de dar expan ão ás suas tran a çõe , para
que o seu ouro não veja a luz do dia?

II

e fazendo applicação ao BI'a iI da idéas do imperado!' Na
poleão I, contida' no i1111 ortante docum nto que damo em appen
dice, Dão poderemos dizeI' actualmente:

Vendida a estrada de [e/'/'o de D. Pedro II, não poderia I' ir
o producto dA, ta venda para 01 tel"se, indirectamente, não só o
prolongamento de ta importanLe via de communica ão, até ter
ella realizado a ,ua legiLimas a, pirações, como lambem Lodo
os outros melhoramentos fluviaes nece. sario para o estabele·
cimento da navegação interior do Bra ii?

E, se acaso consideraçõe.' de ordem muito elevada toma, 'em
inexequivel a venda da e Lrada de ferI'O d Pedro II, não e po
deria destinar, todos o anno, os lucroi! liquidos de ta e trada.
a: im como os de outras que perLenção ao gOyel'nO, o producto
da venda de terTa , eLe., par'a erem applicadu ;i garantia de
juros dos capitü'es das companhia' que e ncarl'egassem d le ar
a efIeito não só o prolongamento da referida via ferrea, 'Omo
tambem os melhoramentos fluviaes que reclamão o rio da
bacias de 2" ordem do Bea ii ?

E Dilo eeia enLão a occa ião a 'ada p~tl'a estabelecer- c no Bra i
uma caixa de trabalhos publico semelhante ,Lquella de que falla
o imperador apoleão I, cam as modificações que exigi m a
natureza da applicação ?

E com esta instituiçã. regida por uma legi lação cspe 'ial de
obra publicas do Impel"io, como <L de ponL s e calçada em
França, e dirigida pOt' um cOt'po technico, não seria pDS ivel,
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egundo a eloquente expre ão de apoleão I mudar- e a face do
territorio de te Imperio ou fazer a gloria do actual reinado?

E de la maneira não e obteria o desideralum da via de com
municação do Bra ii pelo prolongamento se não da actuaes es
IL'ada de feL'ro, como fôra para de ejar, ao menos dadeD. Pedro II
o e labelecimento da navegação a vapor ria va ta rede de seu
pL'Íncipae e mage loso.: rios. e a con trucção de tram·roads a

ap r, que deverão er preferido Ü' pe ada e trada de ferro a
grand velocidade, que evidentemente, como a es:periencia e te m
encarL'egado de demon Irar, não ão amai con\'enientes ao
I uiz .

E ue,em er de prezados os meio mai' faceis de se obter a
rapida communicação pelo inlerior do pontos mai centrae do
Bra. ii, fazendo-se de apparecer a di tancia que o ,eparão,
augmentando· e o valor de toda a producc:õe com a multipli
cação da relações commerciae e pela entrali ação da acçfwe
energia do governo, IjO'undo· e pO\' uma commuuhão de intere ses
a proviu ia boje mai ~egregadas do Imperio ?

E qual outro meio meno di pendioso di) que o aproveitamento
de las e tradas naturae poderia lançar mão o O'o\"erno, paL'a tão
podeL'o amente con olidaL' e perpetuar a união do Imperio, penhor
no xterior de no a independencia e soberania, no interior da
paz e da liberdade?

F. 'oncedida ás companhia' que se propuze em a realizar o.
melhoramentos f1uviae a canali ac:õe canaes Iateraes e de di
vi ão de aauas além ua n-uran lia de juro , 6 ou 7 0/. do capi
ta que (lnLra sem para e ta em preza , o privilegio da co·
brança de taxa de barreira na pa aaen do navios pelos ca
nae , e até direito' obre a na\"egação que se e tabelece e no
rios que tive em ido melhorados, c oulro favore compativei

de [órma que a garantia d juro nunca se torna e illu oria,
nii verião surgir os apitae de envolver- e o espirito de
a~ ociação enLibiado e arrefecido hoje. não ó porque o aov rno e
tem retrabido pelo resultado que Wm apresentado alauma!'; d
uu' actuae estradas de ferro, como tambem pela fundada de -

confial1~a rlo apitali!';las d uarem e te empL'eO'o aos eus ca-

pitaes?
E o que actualmente se dá CaIr). algumas das actuaes vias fel'-

reas, em que a garantia de juros de 7°/., que foi concedida a e tas
mprezas, não se torna ás vezes illusoria, cumprindo aliás o go

verno religiosament os seus; mI romi,.,os, não é para desanimar
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e afugentar o capitae p'la convi' ãó de que não acilão alIe' ulil
empeego nos teabalho publico ,

O total da garantia d juros, concedida pelo O'ove1'no ,m ca O
de cle(lcits da empL'p.za, não é logo destinado a cobril-o e o, juros
de 7 % garantido ao. s u capitacs não de al'pal'& 'em?

E para obter o melboL'amento de, li' rio, qu' tão de tão
grande alcance futuL'o para o BL'a ii, não podel'ia o govemo [azPl'
uma excepção á reO'ra "'el'al que ha eguido i, lo é pl'e cindindo
do dir ito que tem de exigir lue o total da garantia de jueos poe
elle concedida seja applicado a cobL'ÍL' o deflcits da m empreza ,
tome ne te c;'t 'o, aliá "'eavi' imo, a' medida nece aL'ia que
poderi'"io er franca e lealment in tituida e manire tada, "

Verificando, e cleficit em qualquer mpreza. e 1robabilidad d
ua repL'oduc ão. não pod ria o govel'Oo in tituindo um riaoro o

inquerito, conhecer as causas que o bavião produzido '.1

E se do iDquerito r 'ulLa 'e a convicção que da pal'le da m
preza houve amai' sevel'a applicação de seus l'eCUl'SOS, lue toda
a' sua operaçõe bavião efIectuado com ord m e economia
e que aquelle resultado era devido, quel' aos pouco, rendim ntos
della. quer a causas, finalmente, ind pendente' da' mai a i·
sadas previ ões a ju tiça e a equidade não impunbão ao governo
o dever de iI' em auxilio d ;;ta em preza, 'omo fiz t'ão o E",tado .
Unidos, I ara que o 'u a 'cioni, ta não vissem compl'omettido '
os seus capitaes ?

Se, porém, se realiza se a hypothe..:e inv l' a, i 'to lU a
gerencia da empl'eza bouv ' malbaratado os us t'ecurso , ou
que n~o tive e ido ob ervada a t'igoL'o a economia nas obra'
executadas, não e 'tat'ião os accionistas desta eml reza re pon
saveis pela ua má admini tL'ação, e por con equ ncia não de
verião elIe experimentar as perda: pL'oveniente ou de ua
inepcia ou da inep ia de ua directoria?

E realizando-, e e ta ultima bypothese, o me mos princlplOs
de ju tiça e equidade não impunhão ao governo o devel' d não
estender a sua prot ,cção a uma tal 'mpl'eza',

Neste ultimo a o perderião, é c rto, os accioni la' com a Ial
lencia da empL'eza, mas o paiz 1um'aria os melhoramentos que
tivessem sido realizados,

E. tas condiçãe lealmente pt'eceituadas, e definidos os auxilio
que dever'íi:i.o ir até á encampação da empl'eza e, et'em executadas
segundo os mais inflexiveis principias de moralidade, não inspi-



191

rarião confiança ao' accionista', que velarião cuidadosamente nos
desmandos de uas dÍl'ectorias-,

E já que o "'overno não tem os meios pecunial'ios para rea
lizar a abertura das grande vias de communicação, que lhe
'umpre e 'tabelecer par'a a p/,omoç{lo de facil, segura e ]'apicla
circulação de pessoa e procluctos e nem sendo o mais pr'oprio
para fazeI-o por si facto que nada depõe conLra elle, por lIão ser'
especial ao Br'asil, e verificar-se para com quasi todos os paizes
do mundo, não deveda cercar de todas a, gal'antias desejaveis os
capitae que vies em procurar emprego em trabalhos I ublicos?

Compreh nde-se que o governo não conceda garantia de juros
ao, capitae~ de em preza' especiae ou IuCl'ativa , como por
exemplo aquella' que vretendem realizar no' porto' mai impor
Lante e comm r'ciaes do Imperio como o Rio de Janeiro e Per
nambuco, o melhoramentos de docas e o estabelecimento de di
ques, e que se limite a conceder, autori ando a incorporação
de tal;; utilis ima' empreza alO'un I rivilegio. e favores, para
que ellas pO' ão ..er levada' a efIeiLo ; ma o mesmo e poderá
dizer a. re, peito daquellas qu e de tinarem a realizar a aber
tura de . eus grandes rio.. , que só com o volver de annos poderão
e tornar vlin tajo a ?
E e te procedimento niio é mai onseutaneo com a dignidade

do gov ruo d UIU geande paiz, que pl'eci a desenvolver-se, do
que autorisal' incorpoeaçüe d 'ompauhias, concedendo outros
favore de que a previ ão humana não póde marcar-lhe o limites
o assignal'-Ibe o valor

O x.emplo da em preza do tram-road do Paraaua ú, na pro
vim:ia. da Bahia, niío é uma prova de ta vel'dade?

e o governo houve' e 'oncedido a esta companhia, amai' util
((U I odeeia tabele ee-, e naquelln. peovincia) senão em todo o
Brasil, a gal'antia de jueo de seus capitae , teria e~la chegado ao
estado em que ll'e 'entement e debate?

Os accionistas desta mpeeza terião deixauo, como deixárão,
coner á revelia o seu bom dieeito, quando tive em a convicção
C!ue do pleno exercicio delle dependia a gaeanLia de sua peoprie
dade, de seu capi ta~s ?

E uão é sabido que, se e ta empreza fosse bem dirigida, e a
obl'as encaminhada' convenientemente, nnnca poderia nece sitar
de um r aI da g-arantia que tivess sido concedida, a qual s6
dever'ia ervie pa['a credito da. emp['eza, e pa['a que apparecessem
os \;t1pitam; de que ella tives e necessidade?
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E até isLo não foi r conhecido p la Iropria 'ompanhia, que se
obrigou a pagar, dmante o CUl'SO do teabalhos,7 "/0 de juro tis
entradas realizadas,

E quando o <Taverna e l'e(;USava a conceder a noal'anLia de
juros a sta empl' za não lhe fazia a' mai amplas conces õe .
de algumas da quaes não podia meJir-lhe a exten ão?

E se pOl' acaso "Vingal' e [a empl' za, cuja direcção e tran-
geira não se pód dizel', anal.f ando se alguma da condiçõe
que lhe farão feita, que ficou -tabelecido um \'erdadeil'o e '
Lado no Estado .

A ornoani ação, pai, de uma admini teação Lechnica d obea..:
publicas do Impeeio, emelbantemente á d' pontes c calçada.
em França, regida por uma legislação e pecial me parece er
um':1 da neces idade mai uegentemenLc reclamada, não ó para
a confecção de peojecto como tambem paeu u boa in pecção.
fiscali~ação c execução do grande melhoeamento. reclamado
pelo Brasil.

E interesses de Lão gl'ande monta podem continual' pOl' mai'
tempo a serem dirigidos pOl' uma simplLs ~ecção, não profis ional
de uma repartição por' mai intelligenLe que. eja o seu res oal
e animado do melhor de ejo de bem servir' ?

1Il

rendimento liquido da estrada de ferro de D. Pedro II foi
no quinquennio de 186!-186 , o seguinte:

1864 .
1865 , .
1806 , .
1867 .
1 68 .....................•......

1'0 presente anua depoi' do contracLo com a companhia
nib.o & Industria, approvado pelo derreto n. 1320 de 13 de Ja

neiro de 1869, a sua renda eslâ orçada em 2.500:000$000.
O rendimento bruto desta e kada, de 1 de Janeiro a 31 de Julho

do corrente anno elevou-se a 2.410:6146912.
Comrilrando-~f' o eendimento bruto, d pai do eeferido contra
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cto, com o de igual tem po em 186, apresenta o seguinte re
sultado : (1)

l\IEZE 1869 1 68 DLFFERE~ÇA

P.\R.\ :\IA15

-----
Janeiro (2) ............. 1 :9·1E5~03 - :388S86E.
Fe,er iro ........ 377:34 fi '41 ] 9:] '-5009
Março ................:::: 407:615849:l ]a6:5118903
AbriL .................. 3lH:75 5919 183: 705725
l\Iaio.. " ............... 294:401861 1:{5:" 'IS139
.lunho.................. :193:03n5124 109:7305640
Julho ............ '" .... 3jO fJ9'iS17J 76:4585285

omIDa........... 2.276:7095-102 1.306:6 '). 36 !;70:026S566

o rendimento da I" quinzena do mez de Janeiro ante do con
tracto tendo sido de 133:905/510 dá. para o rendimento bruto dos
mezes de Janeil'o a Julho 2.410:614J912, como acima dissemos.

E fundada a caixa de tmbalho publico não poderião ser a ella
de tinadas tambem as yerbas votadas todos os anno na lei do
orçamento p'lra obras creraes e auxilio ás provincias, e terras
publicas e olonisação?

o orçamento de 1869-1 70 estas dua verba' são assim re
pre n k'lda :

bl'a gente e auxilio ás pl'ovin las .
Terra publicas e coloni ação '" .' .

o que com o l'endimento liquido di1 e Lrada de ferro de
D. Pedl'o II se elevaria a uma somma de ,1,.000:000,000.

E exceptuando os dois mini teria da marinha e ..... uel'ra, cujas
obras são speciae, não haveria talvez conveniencia qne as
ouras geraes do Imperio corres em por e ta admni~tração es
pecial, subordinada ao ministerio da aO'ricultul'a, commercio e
obr(l.s publica ?

e toda as provincia po suem uma admini tração technica
I ara as suas obras, igual necessidade, com mai forte razão
ainda, não sentirá. O lmr erio ?

(1) .Jornal do Colltlllercio, L10 5 de Feyereil'o. ·1 de ~Iar~o, 3 de A.bril, ~

de Maio, 2 de JlUlho, 3 de Julho e 3 de Ago to de 1 liO.
(2) 2' quinzena de Janeiro (1 4 depois L10 contracto.
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113: 732:786
50:940. '000

I . llOO: 000 000

li

»

As ,-erba pedIdas para-abras-pelo differeutes mini terias,
no orçamento de 1869-1870, são as eguintes:
Imperio. Obras .
Justiça » " '" .

Fazenda » .
Agricultura. Garantia de juros á estr'adas de

ferro " . 1.517:435. '100

Estrada de ferro de D. Pedro II.... 2.000:000 000
ln pecç.ão geral da obra publicas

do municipio .

Eliminando-se a verba destinada â e tradl1 de felTO D. Pedro 11
teremos que esta somma e reduzinl. a 3.080:000 -'000.

. e teria, poi , sem novos compromi ses do the ouro urna
somma annual de 8.000:0008000.

E o que de util e grandio o á viaçã.o c obras gerae do Imperio
não poderia. er realizado com a rlifferentes applicaçõe de ta
enorme quantia, igl1al ao duplo daquella qu em I 08 pedia o
mini tro da fazenda do Estados-Unidos, para poder de envolver
o eu vasto plano de melhoramentos materiaes .

Eis o que dizia em 1808 ao ::;enado dos Estado '-Unidos o mi
nistro da fazenda A. Gallatin :
- (C Si, ainsi que nous I'avons d'aIJor'd ugg l' '. on prélevait
deux millioDs de dollars par an, SUl' le revenu gén 'ral de I' nion
paul' être employés en amélioration , ce paiement ne rait
pleinement as uré que p nduDt la paix, et dans le circonstances
Ies plus favorables' tandis que la rec tte erait el'taine et
permanente, si on afl'ectait pécialement ú cet object la totalité
des produits des ven tes des terres incultes. Celte di position

, pourrait êtL'e iail paul' un nombre d'anués suffi aDt paul' que le
capital atteignit une somme déterminée, et jusqu'à ce qu les
améliorations les plus importantes eussent été achevée . Les
fonds employés aux améliorations, évalués à vingt millions d
dollars, deviendraient nn capital productii, qui donnerait un
moyen continueI et paui sant d'opérer successivement d'autres
améliorations.»

No relatorio da 2' directoria do ministerio da agricultura ao
respectivo ministro, em 1861, data da creação deste ministerio,
lia-se já o seguinte:

« Antes de começar a expôr o relataria do andamento de tes
differentes ser'viços, V. Ex. me permitta que eu ob erv que não
vejo conveniencia em separar, do ministerio da agricultura,
commercio e obras publicas, a obras relativas a serviços espe
ciaes pertencen tes a cada um dos ministe1'ios.

,iS Convenho na utilidade de se separar as obras militares) p01'-
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que o ministerio da" guerra tem o seu corpo de engenheiros
organi ado de maneira a poder bem desempenbar loS erviços
de obra- milital'e, que lhe ão e peciae . Mas as obras de
outros mini terias embora lhes ejão especiaes, não .ei como
serão bem de empenbllda , um.t vez que não sejão dirigida ou
pelo corpo de eDg nheiro do mini teria da agricultura, com
mel'CÍo e obras publica, ou pelo corpo de engenbeiros do mi
ni ler'io da cru rr'a; mini 'leria eLes que UlllCO têm o ele
menlo pre(;l'US para execução, fi eali ação e io pecção das obras
publlea .»

'o relataria do ministerio da agricultura de 1865, a respeito
da creação do C01'pO de engenbeil'os civis, dizia o 1'e pect1vo
mmi. tro:

« Vai-'e tornando cnda dia mais neces aria a creação de um
corpo regular de eDgenheil'os civi , a cujo C:l.rcro fiquem a di
reeçâo, li ca.li ação e exeeução da Jbl'as publicas.

« E' Illiter' que accurado estudos precedão á organisação do
pl'ojeclo de tanlas con ·tl'ucçõe , que affeclão a fortuna publica
e ex,O'em todos o annos o empre"'u de avultados capitae .

«iJ'ma bem entelfdida unifOl'midade de vi ta evitará desper
dicio de fOl'ça , fará com que á xecução dos tl'abalhos pl'esi
dão zelo inee sante e aptidão nece-sarja, que mai facilmente
e encontl'ão nos divel'sos indiyiduos de uma corporação bem

conslituida e cio a de sua repulação do que e"1 elementos
destacado , operando pOl' si, e cuja.s habilitações nem empre é
po ivel verilkar.

« De la noya in. tituição poderemos talvez em breve dizer o
« que do corpo de pontes e ealçadas, em França. dizia o inspe
« ctor geral Vallée: « E' a corporação mais progre 'siva, recla
« mada pelo comm rcio, pela indu 'tria e pela a&ri<·ultura.»

« Para que o regulamento, que acompannou o aecreto n. 2,922
de lU de ~laio de I 62, sati faça melbor o fin a que é de tinado
sera a meu v r indi pen avel fazer-lhe '1.I"'umas alterações, das
quae são as mais impol'1antes o augmento do quadro e uma
ela iocação do [le soaI que pel'mitta a gl'ande vantagem das
e ·pecialidade. 6 a im, como em todo o l'amos da actividade
humana, colber- e-hão aqui os grandes beneficias de uma boa
divisão do trabalho.

« Orgnni ado o corpo de engenlLeü'o civi , muito con irá que
a ste mini teria ejão confiada toda as obras publica do lm
pet'io exceptuando- e as que ão inteiramente da alçada do
exer'cito e marinha militar', e as que por sua natureza devem
C'Ol'(' L' pOl' conta unicamente dos cofres provinciaes e muni
cipaes.

(( As circumstancias especiaes em que se acha o paiz têm im
pedido a realização de tas medida .)}

o relataria do ministerio da agricultura do corrente anno
lê-se o seguinte:

«( Ainda não foi 'po ivellevar a efl'eito a Cl'eação deste corpo,
que entretanto é uma das mais indeclinaveis necessidade do mi
Disterio a meu cargo,

«'S6·co~ à c~eação 'do ~or'po de 'engen'hei'ros ci~is será p~ss'ivei
cons guir-se especialidade. nos ramos complex9s de engenharia
civil, como se faz necessano para a boa execuçao dos trabalhos.»
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E a somma já citada de 8.000:000$ não podel'ia ir todo os
annos em progressivo auO"mento, logo que se melhora sem as
condições financeiras do tbesouro publico com a conelu ão da
guerra de honra em que o paiz se acha ainda empenhado?

Tratando do prolongamento da e tr'ada de ferTo D. Pedro II
diz o relataria do ministerio da acrricultura, apre, entado ste
anno:

« São de intuição a vantacren. qu r ultartiõ do prolonga
mento da estrada de ferro D. P dro II. 'Iediante 70 leaua ~do
.ferro-carril, contadas de Entre-Rio. desp'za nunca, up rioe a
30.000:000S, attingirá o rio de S. Franci co, e franqueani mai de
600 leguas de navegação fluvial, em grande parte já de todo livre
assim naquelle rio, como em . euprincipaes af11uentes. de de o
Paraopeba (1) até o poeto da villa de Boa- i ta. Todo o teITeno
que Glemora além da Mantiqu iea offerece precio o elemento
de riqueza pela indu tria agricola ou pela extl'activa, e será EO
deroso centro de attracção a emigrantes da Europa ou dos E 
tados-Unidos.)

Admittindo-se agOl'a que os estudos definitivos da linha flu
viaes, projectadas par'a a juncção do . Franci co ao mar a
reunião do Amazonas ao Prata e o melhoramento dos rio Ara
guaya e Tocantins, tivessem indicado que o capital nece aria
para estas tl'es emprezas fo se de ·0.000:000$, hypothes que no
parece até ser exagerada, ter'emos qu para realiza!:ü.o de tas
emprezas f1uviaes e prolongamento da strada de f no D. Pe
dro II seria preciso conceder gal'aotia de juro a um capital de
80.000:000$000.

Vê-se, pois, que garantido o juro de 7 n/. a apita!,
estaria o paiz obl'igado annualm nte a uma de peza, no maximo
de 5.600:0008000.

Este maximo, que só poder'ia attioO"ir quando todo capital
tivesse sido despendido Dun a poderia tornar- 'e etrectivo, não Ó

porque com o prolongamento da e tr'ada de ferr'o D, P dro H a'
secções, que fossem sendo entregues ti. cir 'ulação, iriiio logo
produzindo, como o demonstra a renda sempre a cendente desta
estrada, como porque os melhoramento fluviaes não deverião
ser começados simultaneamente. A respeito do prolongamento
da esteada de ferro D. Pedro II não póde restar a menor duvida
sobre a procedencia do que avançamos.

E quanto á juncção do r'io S. Fr'ancisco ao mar, podel'ê.i. haver
duvida que o mais rico e o mais povoado valle do Brasil, posto

(1) Da foz do Pal'aopebo. a Pil'apóra, no rio do S. Fmncisco, n'uma
distancia de '1,,27 112 kilometl'os ou t111egllas geogl'aphicas, existem cmbal'll
çando a navegação uns trinta e tantos pontos obstruidos de rochedos.
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em contacto por agua com O oceano, não cubra logo todas as
despezas de custeio e conservação das obras que assegurarem
esta livre communicação, e que volvidos alguns annos não possa
di tribuir dividendos aos accionistas da empreza que realizar
e ta juncção, diminuindo-se assim, e proaressivamente até des
apparecerem I os ncargos do tbesouro?

E na carencia de dados positivos para demonstrar o que aca
bamo' d dizer, não poderá servil' de exemplo o notavel incre
mento qne produzio ao commercio do não menos rico, porém
qua i deserto valI do Amazonas, a nave.""ação a vapor no rio
dest nome?

Tl'atando da companhia de navegação e commercio do Amazo
nas, dizia em 1861 o illu tl'e director da 2' directoria do mini 
terio da aa"icultura ao re p ctivo mini tro:

« Re ebe e ta companhia do E tado uma subvenção de 612:000$
por anno.

« E' noLavel o cre cimento que teve a renda geral da provincia
do Pal'á d poi que com çou a funccionar e ta companhia: no
quinquennio anteriol' á inauguração do serviço da ompanhia
a m \di'l da r nda gel'al do Pani. el'a de 657:000 , e no quinquennio
1'0 Lel·iot· eIla heCTou a I,' 76:000g. o que mo tra que a de peza
qu aoverno faz com a ubven~.ão volta outra vez para o the-

OUl'O, convertida m receita geral dentro do me mo anno, e com
um juro Dão pequeno.

« E' e ta uma da demonslrações mais concludentes de arande
iml dan ia da. vil] de lran 'pol'te, e qu o aovel'no não deve ate
mOl'i al'- aDte de peza de ta natureza porque ão elia conve
nieDL menl productiva ))

Do relataria apl'e entado pelo presidente da companhia á assem
bléa geral do accioni ta' em 20 d Julho de 186 , lê-se no relataria
da pl'e idencia do Amazona (1) consta o eguinte acerca da ua
receita, e do valor do CTenero importados no tres quinquennios
decolTidos de 1853 a 1 6/:

AN os

1853... ".,', " ...
18:J4."., .. ,., , ..•
1 55 ,,·····.,.·
1 56 .
1 -7 , ,.· ,.

1" quinquennio .... ,"

FRETES

12: 55 182
26:094S342
4'7:0835' 6
62:4838273
76:2358512

225:651S605

PASSAGEN

31 :3508039
31: 61'760
56:0598563
54: 978314
67:4268317

232:2958593

TOTAL

44:2058221
58:9568102

173:742 949
117 :3808587
143:661~829

457:9478288

(1) Dim'io Official, de 21 de Julho, n. 172,



1858.............•..•
1859 ..•..............
1860..•....•.........
1861 ..•.........•....
1862................•

2° dito .
1863..........•......
186-1. ........•.......
1865 .•......•.......•
1866....•............
1867 .•...•...•.......

19

9 :330g351

102: 1148543
201:1 604110

184:8278515
17i:527S-5-i

763:9868~63

223:253'979
224:3778965
276:0),)48930
298:930$855
421:3188692

57:790~31'1

57:411,2:i7

L 4:078$076
76:208§a18

75:7 68456

351: 2~/"'h~2·1

84:29583 4
III :220S705
149:7228715

111:075"260
151 :489$0 5

156: 120~668
1;\9: 52:-HxOO
2 5:2648476
261 :035 33
253:314S010

1,115:260,787

307: 54983n3
33:-:598$670
425:7478051
.110 :00(j~115

57~: 807S7i7'

3° dito............... 1,443:00G8-i27 607:7038149 2051:709$576
« Comparai o augmento a cendente da eenda proveniente de

frete e passagen nos tres quinquennios, e achareis:
l° quinquennio totaL ,.. 457:9478288
2" idem idem.................... I ,115: 2608787
3° idem idem............. ...... 2,051 :7Of'85'16

Sommão estas parcp.llas... 3,624:H178651

«Nos mesmos tres quinquennios o valor prova 'el dos produ los
importadOR e exportados pelo vapore. da ompanhia, é como
e seo-ue:

I' linba, importação........................... 24,029:40 \,000

20 l' b ~ Pel'ú .. . .. .. .. . .. 3,458: 10!'iH5RO
lU UI .... l Littoral brasileiro 1,65a: 430nOOO

4.017:5 4 000
1,'137:636.470

3" linha .
4- linha .
7- linha , .

Total da importação ..
l- linba exportação .
2- linha:

Pertl .
Li ti oral brasil iro .

;~, linha .
4' linba ....................•....................
7" linha .

Total da exportação .
c( Estes totaes, a saber:

5 117·53585 O
1,447:9548070
1,181,:6821,:390

513:735 10

:32,203 4068100
21,0(12: 0lOS4iO

6 655: 2208470
2,26 :2. 8030
:",937: 194, 200

329:745S900

33,30 I: -1uÇ),'070
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1mporLa~ão .
Exportação ..

32,293; 40GB 11)0
33,251:4 95070 produzem um

em todo esse
por anno, epor

movimento de.................. 05,54.1:895$110
periodo, ou uma média de..... 4,:369:6598678
quinquennio, de................ 21,84 :2685390

cc Estes algarismos íallão linguagem irresistivel. »
As riquissimas rpgiões interiores das tres mais consideraveis

provincia do Imperio Minas, Bahia e Pernambuco além daquella
que podeeia formar-se com a denominação de Rio de S. Fran
cisco, como ficou dito na primeil'a parte de te opu culo, não te
rião com a juncção do S. Franci coao mar o mais facil, o mais
commodo e Omais barato meio de viação conhecido para a ex
portação de eu pl'oductos e impol'tação daquelle de que
necessi tão?

E qual não ser'ia igualmente a importancia que adquiril'ia o
intel'ior das não meno rica e inlel'e, ante provincias do Piauhy

Maranhão?
E la exten a linha de navegação iluvial da bacias de léste

em magnifica condiçõc' de 'ituação, d norte a sul, abrangendo
qua i 22° de latLitude, com clima diver o e producções varia
di simas immen os recul'. os e uma população superIor á de outro
qualquer vall do Bra iI, não podel'á er ,antajosamente com
parada com aquella que apre enta o rio Amazonas, que correndo
de oé le a lést 6 apre enta em toda a sua longa extensão o
mesmos produ to e uma população ainda tão rarefeita?

E 100'0 que a e trada de ferro de D. Pedro II, alcanças e o rio
. Franci co não estaria liO'ada a capital do Imperio pela na

vegação fluvial, com o intel'iol' de todas aquellas provincia ?
E quanto ao va1le da bacia do centro e oé'té, se ainda

hoje ão e plendidos de erLo , a abertura do grande rio que
pOl' elIes correm não convertel'ia aquQlla regiõe na mais abun
dantes e productiva do mundo?

Com a abertul'a do Madeira não se dar'ia ü Bolivia um 1'e 
piradoul'O para o Allantico c o commercio desLa republica não
vieia todo a ser nosso, como ficou dito na egunda parte deste
opusculo?

E ob o ponto de vista estrategico, não seria esta linha de tão
grande aicance politico pUl'a o Bl'asil ?

Dirigindo se ao coado dos E tado -Unidos, dizia o mini tI'O da.
fazenda em 1808:
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" ous ne devons pa omettre que la facilité des communicatios
est un moyen bien important pour la défense nationale, particu
liéremeút dans les E't::il - nis .. i 1'extel'me étendue du terr)toiee
oppo e un pui sant ob ta 113 aux progr s de l'ennemi, la rareté
de la population, ompaL'ée â la sudace, ne peem ttea pas, avaot
bien des années, de lav r un grand nomiJee de teoup S l'éguli 
re ' On ne peut l'emédi r ú. et in ol1véni nt que par de amé
liomtions nombL'eu es, granue et nationales, qui donnel'aient
bientôt au gouvernement la facilitê de concentrel' rapidement des
corps formidables de milice, et de les portel' ave facilité UI'
tous les poin Ls menacé des E taL ,»

E logo 'lu este' grandiosos§resultados tivessem ido obtidos,
e ú. medida que ou fo em de~apparecendo os onus do the omo
ou augmentando-se as renda nacionaes, não s poderia cuidar
de e alcançar o Paraml para estabelecer a communi ação deste
geande rio com os de S, veanci co e Paeaguay, pelos rios rande
e lvinheima como ficou dito na quarta e ultimapal'te?

E com o desapparecimento das difficuldad exi t nte no
rios que con titu mal acias de s guada ordem uo Beasil, e sua
juncção entre 'i, não teeia o paiz uma navegar,:ão int rior com
um desenvolvimento de rios UI el'ior a 3000 leguas geographi a .

E as despezas que teria o Estado de fazer com a garantias de
juros que se tornassem effectivas não el'ião laegalI) nte compen
sadas com a prosp ridade e increm nto de sua riquissimas re
giões interiores, com a abertura d 'las vias de communicH,ções
naturaes,: e que tanto facilitaria o transpol'tes, e pOl' conse
quencia o augmento da renda e l'iqueza nacional, E ant me
lhoram nos' de tanta marroitude que e tive sem de realizCle é
criveI que o elemento pL'ovincial ficas e mudo espectadoe de t
movimento de progee SO, e que não concorre e tambem efficaz
mente para o conseguimento de tão nobe fim?

E jâ não tem-se dado o facto no Beasil de possuieem alguma'
de suas provincias grande 'omma a juros em ca as bancarias,
quando é intuitivo qu estes capitaes convenientemente empre
gados em melhoramentos materiaes serião mais proJuctivos ao
seu desenvolvimento? E seeá po sivel lue, de beaços ceuzados ou
alimentando luta esteeei, e peremo 100 ou 200 annos para e
obter aquiUo que é possivel ser obtido em 10 ou 20 annOs ,

E quando na camara dos Srs, deputados uma voz tão elo
quente como autoeisada se levanta para annuciar ao paiz, que) em
breve terá elle de ver absorvida m tade de sua eeceita com o
pagamento dos juros de sua enorme divida, não será ainda che
gada a occasião para os ousados commettimentos da realiza.ção



201

de grandes melhoramentos materiaes. que, alargando os hori
zonte. incitáo e estimulão o desenvolvimento das forças pro
ductivas do paiz, pelas explorações de suas riquezas naturae ,
augmen to de sua agricul tura e ind u tria, e multiplicação de sua ~

relações commerciaes ?
E fazendo as concessões as companhias não haveria o governo

de reservar-se, como tem praticado até hoje, o direito de appro
vação dos planos, de fiscali ar a olidez das construcções, e a
applicaç.ão dos capitaes, o de resgate das obras, e finalmente o de
sua conversão ao Estado, quer mediante a creação de um fundo
de amortização, quee independente disto, concedido o privilegio
pOl' um numero determinado de anno ?

A Inglaterra e a Fi'ança para obterem igual clesideratum não
fizeeão conces ões perpetua, não votárão grandes sommas, e até
tüulos de nobr za niio forão conferido ao primeiro realiza
dore destes gl'andes melhol'amentos, como eegistra a hi toria ?

Os nomes de Riqu t de Bon-repos, m Fl'ança e o do duque de
Bridgewater, na Inglaternt, não ão ainda boje lembrados com
tanto orO"ulho por aquelles paize ,

A Inglatena, segundo Pbilipp", havia despendido até 1803 com
G68 leguas g ographicas de eus principaes canaes, nos quaes e
ontêLvão 28 subtel'eaneo , com uma xtensão total de 10 legua ,

1l,941,4 - libra' e terlina, ou uma omma uperior a
10u, OOO:OOO~OOO, .

A França, como no diz Gl'angez (1), para begar ao lisongeiro
e tado de uma naven-ação interior flore cente, com um desenvol
vimento at 1855 de 2.360 legua geographicas de canaes e rios
navecravei não tev O O"overno, nos ultimo' anno nece sidade
de COUCOl'rel' não 6 com um e01pl'estimo de 126,000000 de
francos, que havia anteriormente contrahido para este fim como
tambem yotado desde 1833 ce ditos extl'aordinarios, cujo total era
e limado em 370,000,000?

Os Estados- nidos, como jü ficou dilo na iutroducc;;.ão, não
tinhão di pendido até 1 24 com as suas 853 legua brazileira
ou 1,013 geo raphica de anaes e melhoramento fluviae- uma.
quantia supeeioe a 1"/1.000:000:;000?

As im, para que o Bea iI possa tirar o maximo proveito pos
ivel de toda as sua riqueza. natul'aes, umpre que se v"í pr -

(1) Yide not:t da p:tg. 7~ do pre nte livro.
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parando, e d sde jti, a realizar em seus soberbos e mage 'Losos
rios os grandes melboramentos i:1dispensaveis para que elle se
possão tornar navegavei a vflpor, fazendo-se de arpare er os
ob taculo da natureza.

Pelos exemplos pai, que no mini Lrão o outros paizes, v(\-se
que só os p;randes Lr'abalhos podem dar grandes resultados:, e
que o emprego de certas medidas e a adopçcio de meios menos
dispendiosos, e que Lêm sido postos em pratica neste va lo e
civilisado Imperio, não são mais que ruino a theorias lue
só têm servido hão de servir' para largos e banja.mento de
dinheiros publicas, sem vantagens reaes para o paiz.

A venda das terras publicas nas zona enriquecida com a
facili:lades que procurão as communicações por aO'ua, dez v zes
mais baratas do que as que ollerecém os outro systemas de
viação conhecidos, não eria para o Brazil, como foi para os E 
tados-Unidos, uma fonLe de rendas para o Estado.

E logo que o Brazil pude se olIerecer as mesmas vanlagen
que os Estados-Unidos offerecerão, as facilidades de communi
cação e d transportes, não se e tabeleceria a corrente de mi
gl'ação, como se e tabeleceu para aqu !les E tados, expontan a
mente, como re lamão os eui:' verdadeiros intere ..'e ?

E ei:'taremo condemnados 3. tI'an mil.tir ao vindour'o . I
grande Imperio, tal qual o l'ecebemos de nosso antepa ado
salvo as modificaçõe devidas á propria natureza da co ... as
subretudo os beneficias da Divina Providencia, qu t m. emprr
velado sobre os destinos da L rra de Santa-Cruz',

E rendendo hoje culto de veneração l'e peito ao primeiro
iniciadores de no sa independencia, eu . patrial'chas, pOl' no
Lerem dado patria, lei e liberdade, não nos cone o dever d cur'ar
do legado que nos foi transmittido, de sorte qu , procurando
a maxima felicidade passivei no pr en Le: possa elle passaI' ao.'
vindouros, como sahido das mãos de um povo ivili ado, E' qu
viveu n'um seculo de movimento e de proO'res o?

E todas estas questões, de maxima importancia pal'a o engran
decimento e pl'osperidade do Brazil, que apenas nos abalàn
çamos a esboçar aqui mui impel'ieitament , não serão dignas do
detido exame e acurado esLudo dos altos poderes do Estado?

E' o que o futul'o se encarregará de responder.
Pela nossa parte: como O mais obscuro elos admil'1l.dores do

proo"resso deste se 'ulo, repeliremos hoj e bem alto, no m ia do
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desalen Lo geral que parece assoberbar a sociedade brasileira, estas
animadoras e memoraveis palavras de Alexi Bal'rault, referin
do-se em 1855, á grande empreza do canal de Suez:

« TouLe grande chose ne se fait que par des efl'orts successifs
qui ne le sait?

« Eh bien, souvent l'<.cuvre des facultés rares et d'une exis
tence d'homme cst de poseI' un jalon, au-dela duquel la route

poursuit et dévie .. , »

IV

Este capitulo é especialmenLe consagrado u reproduzir os tre
chos relativos â colonisação e melhoramentos materiaes de dons
importante di.'cursos, pronunciados pelos illustres parlamen
tareR Dr', Pereira da Silva e Caudido Torres Filho, nas sesões
de 22 26 de Julho, na camal'a dos Srs, Deputados.

ão do mais subido interesse as consideraçõe apre eutadas a
respeito pelo disLincLos representantes lIo Rio de Janeiro, em
seus eloquentes e sub tanciaes discursos.

« O SR. PEREIRA DA SlLVA , , .. , .
« OULf'a ,arba que natul'almente chega agora ao meu exame é a

dI"\. colonisação e terras publica '.
,( E ta verba enbol'es de-colonisação e tenas publicas-já

têm cu t"do muito dinheil'o ao Brasil .. ,
« ~,SR. DEPUTADO :-ApoiHdo, e em pura perda.
l( O R. PERE/HA DA SlLYA :- .. e o re uH'ldo da de peza não tem

cOl'l'espondido aos nossos desejos e á no~sa e. pecLati\<l.
« Temo. O'a to muito dinheiro, sem s:rstema alO'nm. De pen

deu-Rc alguns mil contos mandando vir á cu ta do governo colono'
que recebião os preços da pa sagens, e crão ~u tentados pelo
governo annoR e unnos eRquecido., De penderão-se sommas im
portallte com nucleos colonin.es, e premios aos intf'oduc(ore. de
colono esLipendiados. 1\landuu-se buscar colonos e não se tinbão
(en'a e nem CH, U'" para os receber ...

( Iniciou-se então o syslema de medir e demarcar terras pnhJicas
para s, vendel'cm ao. colonos. Ahi se tem gasto extraordinaria
omma, que ainda nu proposta do actual 1'. ministro figura por

3(lO:OOO~ annualmente, CL'eál'ão-se depois a famosas deleO'acias,
qu nrLa tlüo proveito algum.

II Não secomprehenrleu que a verdadeira Cúloni ação é a eRpon
t::tnea, e gueos nucleos e tipendiado ó podel'ii'io servir interina
menl. para provO 'aI-a. (Apoiados). A coloni ação. ou melhor a
immigL'ução espontanea ha-de riL' quando no interior tivermos pre
parado o paiz com elementos Oll meio moraes e materiae . E'
nece al'io paL'a que venhã,o immigrantes espontaneos que elles
sajbão que acbão no paiz garantia de pe soa de familia, de pro
pl'lerlade, liberdades civis e L'eligiosas, tenas ~propriadasao cul
tivo, estl'adas e commnnicações facei , que emlim vêm encont·ru['
I.oda pl'O pel'idade. Procurar uma patria nova, escolhem a que lhes
assegUl'11 e 1l sua família um futuro cel'to. Emqul1nto não con



guirmos não só esla vantagen para offerec r aos immi"'ranle
senão tambem cmquanto não ganhar o 110 so paiz na Em'opa uma
reputação que o' conyide a Vil', não viraõ e pontaneamente, e, a
reputacão não e btem com "u'tigo as alariado m jorDa ,
como e prati a: alcança- e com o b m que do paiz mandarem
dizer' para a familias seus parente e eus amigo', e es immi
geantes que cü e'tiver m e e con idel'arem felizes,

«( Mandar vir "'ente mi.'el'UV 1 e a alaeiada, r cebêl-a aqui em
ho pedaeia . por nüo ler pro]riedade nem tn baJho a olferecer
lhe,susten tal-a annos anno como a mendigos, não fazer coloni
sação é d saceedital-a. (ripoiaclos). Fugil'<Í.õ muito do paiz
maldizendo·o, E a prova esl;i com o immigrantes in"'leze d que
s occupárão ultimamente o p r'iodico' : com o Argelinos, que
e queixâ.rão perante o mini tro Ieanccz, e obe o que u pe~o

escla['ecimento ao nobre mini tro, afim de d sfaz [' accu açõe
que lhe forão dirigida Das follJa publica.

« Chegámo até CL mandar vil' Cbins, e a cama.ra ab o que
re ultou. :'luilo monêeão ahi d, mi eeia pela, e trada . E que eaça
má para colonisaç50! E eu niio de ejo senão a raça aucasianCL
para o Brasil. :\ão ado] to a sim a opinião do nobee mini teo,que
no seu relatorio enuncia a nece ,'idade de mandar yit' Coolie
da China.

fi. O SR. PE.RDTCÃO ~lALHEIRO :-Alé afugenlarêl a immi"'ra<;üo
da Emopa.

« O SR. PEREIRA DA SILVA:- 'ejaabertoo pair. para lodos, ma os
immigrantes que no convém ão o 11l'OC d 'nte da raça cauca
siana. (..lpoiado,'.)

cc A despeza com a coloni ac;:ão e lerra no anno d lS66 a 1 6
foi de 550:511. 1)70. O orçamento vige!}te 011 ignou 713:000,.
ministro d 180, ga tou até Julho 1.:38 :üIO; 6-1.0, x dend a im
a quantia flx:-lda na I i em c l'ca de Gil :OUO$. a synop_e publi
cada se de cobrem fretes de vapore pa.ra tr'lzer fi coI1 nos dos
E tado -Unido por quantias exorbilant : a falta de e clar' ci
mento dada nestes ultimos tempo, a respeito de d. peza veri
ficadas, chegou a ponlo lue em um balancete de anno atrá u
li uma verba com o titulo incomprehen ivel d -D P za não
cla jocada -na impol'taocia de 1.100:01l0::;. Pedio o mini tI'O de
ISr:S-1.161:000('j,-0 actual pede 'ü3:200,'OOO.

cc Ha um grande melhol'am nto n ta verba que eu applaudo
de cora<;ão. Pen o, por m, que a.inrla póde mais eeonomi~ar

nelJa, que poder'ia sef' reduzida a (jOO:OOOSOO .
(C Examinando os balan os, vejo que o cont1'a.clo. com colonia

obrigão a uma des] eza de 41~:0I)O$ annua S, QU"ro que e cumprão
rigol'osamente, que o governo eja o pl'imeil'o a dar prova d
boa-fé. Ora, as mediç:ões figurão pOl' 3GO:000$ e podem-se u p n
der na maxima pal·te, a delegacias podem de apparecer, e não
se deve diminuir a de peza com agencüi 01Ti 'ia de colonisação e
hospedarias, que sob a mais de 40:000,' '! reio qu imo e que
ao' 400:000:; dos contractos basta accrescenlar mai a somma de
20:000$ para a pouco e pouco se suppdmü' a d peza com esta.
vel'ba. ))

« O SR. CAl'\DlDO TORRES FILHO .
o' ••••••••• o' o.' o. 0.0 •••••••• ' •••• o .

« Será porventura no abandono dos melhoramentos mal,e['iae ,
das vias de communicação. que poderemos enconl.rae alivios aos
pe ados'encargos que ooeriio o th . ouro pubiico? ão senhor s;
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fôra isto um erro fune to: as despeza que se fazem com e se
r\"iço L'evertem em immediato pro\eito para o thesouro' ão

eapitaes que o E tado empre la. a: juro" e que a producção lhe
re tilu com u ura.

« Os sa eincios mais bem entendidOM
• que póde fazer um go

, L'no diz Bl'ouckúr'e, o eminente discipulo de J. B. ay são os
que têm or fim creal' facililar, multiplicar a vias de commu
n icação. ma e trada, um canal, augmen tão o ,alor do terreno
qu atravessão, diminuem a.' de, p za, do lran porte dos pro
ducto por consequencia eus preços: augmentão assim a ri
Iueza e o con umo, A l'dadeira economia ne a paeLe consiste

no a côrdo enlr a via de communicação e sua apropriação ás
nece ~idades publicas,

« A produc,iio, oriO'em da riqueza, não póde ter desem'olvi
mento, sem a facil circulação do producto. e hoje, mai do que
nunca urge abril' novo' e va to horizontes ci. lavoura e ás in
du tr'ia do paiz facilitaudo poe todos o meios o transporte dos
eus produ tos.
« em boas e trada, em melhorarmos con ideravelmente a

no sa viaçcío publica s rá. impo ivel augmentar a ma a tribu
tavel, e, por'tanto, cou eguir o augmento de renda de que temos
n ces idade; ó pelo meio que indico poderemos extrahir das
entranhas da teLTa as immensas riquezas contidas neste vasto
Impedo.
(~O onu que pec'ão 'obre a nação pl'oveniente do enormes

im po to e da divida colo aI que contrahimos para a O'Q.erra são
xtl'aol'dinario no e k'l.do actual da riqueza d no o paiz. Para

que e possiio augmenlae e as eiqueza , par'a que 'Po sarno
fazer face d afoO'adamente aos onu que sobr'e nós pe ão actual
mente é mi ter que no empenhemos activamente na senda do
melhoram ntos materiae .

« E (a qu tiio prende- e intimamente ci. da immigraçiio. Sem
m Ihoral'mo COD idel'a\'elmente as no sa ,ias de communi
cação, e6.\0 baldado todo' os esforço pal'a introduzir' no paiz
hraço uffi iente afim de explorar as riqueza contidas no no o
010,

No meu humilde modo de entendeL', pouca ou n nbuma ln
fluencia tem obee o atra o da 'oloni açiio a falta. de lei, que
O'aran{ão o dil'eitos civis e politico dos immiO'rantes que aqui
'beO'ão (apoiado) : pen o qu no a lei garanlem ufl1ciente

mente o direito do e tranO'eiro 1'e identes no Bl'a iI.
«( 1\a minha humilde opinào doi~ são o oh taculos que e

oq~uem eonlL'a a intL'oducçiio ele iml11ilYL'ante~ no nos o paiz. Em
peimeil'o lugal', a falta de vias de ommunicaç5.o (apoiados) e

m s gundo os aL'dore do no so clima.
« Os E tado -Unido, Sr. pre dente, altendeL'üo ao peso destas

con idel'açCi politicas, ci. nece idade de pros g-uir empre muito
acceleradamente na ~enda do melhoramento materiae quando
em seu prin ipio, v ndo que tinbão um territOl'io immen o, cuja
população não lhe ra coel'e 'pondente, não duvidür~o compro
motf.er avultados capitae pal'a traçar' grande' al'tOl'las de com
municaçiio importantes l;lstL'adas e ~anae por lugares de
povoados, por terl'enos ante ainda não trilhados pelo pé
humano.

« Foi com este 'ystema, que, em breve espaço d tempo, re
giões inteiramente despovoadas, terrenos cobertos de espessas



206

matas, ond pouco antes l'ugião fetote' tigr panth t'a', se
transformárão como por encan to cm cidade Dore'cen te , tue
como as de ChicaD'o, CincinaLti, S. Luiz e S. Francü3co, todas
hoje povoada por muitas centena de mil habitante '.

« Alli naquelle paiz, r. pre 'idente, comquanto impere o y
tema da mais ampla liberdade de indu tria comquanto o l'e
gimen da iniciativa individual pre ida a todos o ramos de er
viço publico o E tado da União Americana nào duyidurüo
fazer muitos ac~'iflcio, compl'ometter gl'aude capitaes para
traçar e tradas de feITo e abril' exten os canaes. Todo conjun
tamente, e cada um de per si, yotárão immensu' ommas para es
tenderem a sua rêde de caminhos de fel'ro po[' todo o paiz,

« Todas a considemções no acon elbão do m smo modo a em
pr bender com ur'dimento e conflanc~a os va tos melhorumentos
materiaes de que carece o paiz, O Bra,'il oifreu com a A'uel'I'.t

ue estamo' sustentando uma enorme angriu; para re. taurar
~h a força é nece ario entr'elel-o com alimentação abunuante,
émi ter fortalece[' oSi.tngueque aindaO'il'a em uas veia'

« Das con ideraçãe que al:abo de expender concluo podanto
SI', presidente, qn•. não devemos fazer economias com preterição
dos melhoramentos mater'iaes, das boas estradas e bons ]JOl'los, ue
que tanto carecemos.

«E nesta parle eu vou ainda mais longe, Entendo que não
deve merecer 'l,poio o governo que depois de finda a "'uel'l'a, a
pretexto de economia, se recu ar a dotar o paiz com e' e me
lhoramentos materiaes, porque enho['e-. quando considero que
hOU\'e a nece saeia coragem para ga tar' 400.000:0008 em uma
guerra em seu começo precipitada, e que aO'ora e vai tornando
tola (não apoiados) e capricho a, penso que não mel'ecel'á Oapoio
dos representantes d'). na ão o governo lU não acudir com a sua
cooperação pa['u "empregar 50 ou (jO,OO:(JOtl~ em boas stradas que
vão fecundar o trabalbo do homem e derramai' no inte['iOl' do
paiz a riqueza e a civilisação,

« Eu, senhores, que viajei na Europa, cada dia me eotri teço
e me envergonho mais do estado de atra 'o em que no achamos
a este respeito. em querer instituil' um parall lo ab urdo com
essas nações eUl'opéas tão adiantadas, ou cam ssa gin-ante m
nação americana, que contando poucos aonos mais de exi tencia
do que nós, acba-se superior a es e r speito a todos o 'E tados eu
ropêos, eu não posso deixal' de lamentar que eompal'ados com
as colonias ingle7.as a Austr'alia da Iodia, COm a onfede
ração Argentina, e com o Chile mesmo, nos achamos collucados
em uma inferioridade aeubrunhadol'a,

cc Ao pa so, senhores, que nos Estados- nidos se coo truem
aonualmente de duas a tres mil milhas de e t['adas de ferro, nós
em 15 abnos temos apenas feito cerca de 300 milha . Ao passo
que alli se estabelece em pouco mais de dois annos o caminho
de ferro do Pacifico com a extensão de 3,628 milha no no o
paiz, a mais importante arteria de communicação, a Estrada de
Feno de D, Pedro lI, em 14 annos apenas se tem prolongado
cerca de 100 milhas.

" O segundo obstaculo que se oppõe ao estabeJedm nto dos
immigl'anles no nosso paiz, disse eu ha pouco, é o ardor do nos o
clima.

« Situado o Brazil na zona torl'idu, o seu clima eontrasta por
tal fórma com o da maior parte dos Estados da Em-opa, que os
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habitantes daquelJes paize difficiJmente se sujeitão a viver entre
nó em condições de climas tão differente , é-lh.., qua i impos
iveJ supportar os rigores da nossa <'sta,ão calmosa,

« E', ~r, presidente, principalmente a esta con ideração que
eu attribuo a immensa preferencia dada aos E lado::> platinos
pelo colono européos.

« Ainda na mensagem deste anno o presidente da Confederação
AI'<Tentina declarou que, a continuar o progres o rapido du mo
vimento da immiaração para aquelle E tado . em breve seria
nece ~ario preparar alojamento para 100.000 immigrantes an
nualmente. Quanto nos achamos ainda nó di tanle deste alaa
ri mo?

« Mas, senhores, ainda considerado pOl' este lado o Brasil,
comquanto esse inconveniente seja inlJerente ás condições natu
rae do paiz, á sua situa<;ão geographica, não devemo esmo
recer o no O paiz é tão va to, o no 'o territorio é tão extenso,
que e póde dizer que lemo aqui torfo o clima do mundo: mas
infelizmente o ponto de clima mais favora-rel ão ju tamente os
mai remot.. no interior do paiz, e onde o immigrante que
e quizerem ahi e tabelecer não encontr'aráõ sahida para os seus

productos.
« De que serve pos uirmos lerTenos uherrimos e va tis imos,

se os colonos que podem ÍL' para o interior do paiz, não têm
meio de fazer chegar ao mercado o producto de sua lavoura
e indu trias a menos que queirão ujeitar a er ab ot'vido
pela de~pezas do tran florte o pl'eço da mercadoria?

« E es ponto não e achão actualmente liO'ado aos mercados
maritimos De de, porém, que e~tabelecermo uma rêde de e
tt'ada regulal'es, i to se tomará. po ivel, então e ses terreno
e apropriaráõ tL re idencia rie estt'aageiro , que demandaráõ em

muito m'1ior numel'O as nossas plagas.
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APPENDICE

LeUre de l'Émpereur Napoléon ler au Ministre
de l'lntérieur

RELATIVE AU PROJET DE VENTE DE DIVERS CANAUX

Fontainebleau, le 14 Novembre 1807

A M. Gretet, mon ministre de l'interieur.

« lonsieur Crétet, Vúus aurez reçu le décret par lequel j'ai
autúri é la Caisse d'amortis ement à prêter 8,UOO,000 f. á la ville
de Pal'i . Je suppose que vou occupez de prendre des me ures
pour que le travaux soient rapidement terminés et augmentent
les revenus de la ville Dans ces travaux, iI y en a qui ne ren
dront pas grand chose et qui ne sont que d'embellis ement; iI y
eo a d'au tres, tels que les galeries á établir SUl' les marché , les
tuerie . etc., qui seront d'un grand pro/H; mais paul' cela, iI
faut agit- Les maga ins pour le quel je vous avais accordé des
fonds 1<e sont pas encare commencés. Je suppose que ,ous avez
retrouvé les fonds qui étaient de tinés paul' des fontaines, et que
naus les avez employés provisoirement pour la machine de Marly.
Pou ez tout cela vivement. Ce s.r teme d'avancer de l'araent à
la ville de Paris, paul' augmenter es branches de revenu. a aussi
le bllt de concourir à san embellissement; mon intention e t de
l'étendre à d'autres départements ..

« J'ai beaucoup de canaux à faire : celui de Dijon à Paris,
celui du Rhin à la Saôlle et celui du Rhin à l'E cauto Ces trois
canaux peuvent être poussés aussi vivement que 1'0n voudra.
'Mon intention est, indépendamment des fonds qui ~ont accordés
SUl' les revenus de l'E'tat, de cherchel' des fonds extraordinaires
pour es trois canaux. Pour cela, je voudrais vendre le canal
de aint-Quentin, dont le produit sel'ai versé pour accélérer les
t,ravaux du canal de l'Escaut; je voudrais vendre le canal
d'Orléans, dont la pl'oduit servirait à accélérel' las travaux du
canal de Bourgogoe, enfin, je vendrais même le canal du Lan
guedoc, paul' le produit eo étre afl'ecté à la constrution du canal
du Rhin á la Saóne. Je supposa que le canal de Saint-Quentin
pourrait êtra vendu 8 millions, celui du Loing autant, et lecanal
du Lanauedoc davantage; ce serai donc une trentaine de mil
lions que je me produirais SUl' le-champ, et que j'emploierais
à accélérer les trais grands l~aoaux avec toute la rapidité
pos ible. (1) L'argent, ja l'ai; l'E'tat n'y perdra rien : iI y ga-

(1) A 21 d Março de 1 O , isto é. quatro mezes depois desta carta ap
parecia o decreto autori ando li. venda dos cannes e regulando as condições
geraes e forma della as im como o modo do ndmini tração dos referidos
canaes d pois de sua alientlçt\o.
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gnl!ra au conteaire, immensément, puic:que, s'il perd le l'8yenUS
de L:anaux du Loing, de aint-Quentin et du ::\lidi iI Q'agnera le
produits des cunaux de I'E caut, de Napõléol1 (actuel1<::m nt du
Rbin au RhOne) ei de Bourgogne; et,' quand ces travaux seront
flni , si lcs cil'con taoce le permett ni, i les vendeai encoee
pour en faiee d'au tres, Ain i, mon bu t e t de fair' le cho e eu
'eos inversc de I'Aogletel'l't::, ou ue ce qu'on 'e propo e de fuir'e.
En AnNlet r1'e on aurait accordé un octroi pour le canal de aint
Qu n tin, et le Gouvememen t l'aul'ait alloué à des capi tali ies.
J'ai au conil'aire, commellcé par onstr'uiee le canal de aiot
Quentin; iI a couté, ie croi, ,000,000 f. ; iI rendra 500,000 f. ;
ie ne perdeai donc eit::n en "endant à une eompagnie ce qu'il
m'a couté, pui que, avec cet argeni, ie fel'ai d'autl'e cunaux.
Faites-moi, i vous peie, um rappoei lá-des u ; ar" an cela,
nou moureon' an avoie vu J1aYig-uer ces troi grand canaux.
Eo ef'fet, voili~ ix ans que le cn,nLtl de Saini-Cjuentiu ' i com
mencé et iI n'e t pa ncore fini. 01', es calluux-là. ont d'une
bien autl'e importaoce, On é\'alue la dépeBse d elui de Bour
O'oo'oe Ú 30 miJlion8. Certain ment, ce qu'on peui d pen, elO par ao
. ue le fonds génréaux de l'EiaL oe va pa Li plu d'un milIton.
Le' tléparfemenf ne rendent pas plu de -00.000 h'. II faurlrait
clonc vingt an' pour Dnir ce canal. Que ne s ]la er"l-t·il pas
pel1dant ce iemps! Des guerre et des homme' il1Ppte arrive
root et le canaux r steront sao êtl'e aclrevés. Le 'an' 1 du
H.bio cl. l'E caut est au i d'une gr'ande dépen e. L fonds O'é
néraux de l'EtaL oe sum 'ente pa [lour le conduil'e au si vite qu
l'on voudl'a~L. Le canal 'apoléon ~tdao le méme eu ' Fait s-moi
l;onnuitre conbien ii seeuiL pos ible de dépen er par an ü chacun
de ce-o canaux Je suppose que ans nuire aux uulre tm aux,
011 pouf'nüt dépenser. POUl' chacun, 3 ou 4 millions PU1' an, et
flu'nin i" i dun~ cinq ou ix ans, nou pourrions le yoil' naviguer
tou le tl'ois, Vous me flH'ez connaltl'e combien las imput étubli'
me fournis enL de r'e~source poul' 'es trois 'anaux: combien
fai aeeordé pOUl' 180 , et les fond suplémen [ail' que j'ai
accOl'dé n 1"06, pour' pJm,. er ce travaux ave la pIu, IZrand
activité. Vous me pl'OpO el'ez de vende le iroi. eal1aux Mia faits,
et à quel prix iI faudmit I' vendre; ie me charge d trouv r d
acquél'eul' ; alor's l'argelli ra en aI andance. 11 fauL me dire,
rlan' voir , rapport, combien sont évaJué lc' froi CllllaUX que
ie "eux ]Jromptem nt achevel'. et compal'er 'ela ave le ,omm
qu'ont couié les Ll'oi ancieos eanaux que ie veux \' ndre.

( You compreoez ce que ic veux dire, SUl' votre l'apport,
moo inieotion esL ele pfl el' outre. PeuL'être 'ela conduil'u-i-il
Ü ouveir une célisse de il'avaux publics, Oll le; fonLl spéciaux
de l'outes, de la navigation, el'aient ver-'ê' direclcmeoL. 00
poul'l'ait aus i ae 'ol'der ti. cette admini,tl'ution lc fond' prove
nan i de la venle des Ll'ois :Ll1cien canuu x eL d'au Ll'e;;; enCOl' , s'il
en xiste qu'on pui e vendr . Les fond. en. eraient VCl' ê ,selon
les onditions ele vente. dans la caisse des tnwaux public ; ei
avec c tte insiitul.ion nou cbangerioo la face du ierl'i Loil'e. Pour
de alIúres de celte nUlur'e, aucune circonstance n'e, I plll fa
vorable que celle ri, I ui que j'ai des fonds destinl~s it récom
pen er le ol1icier et leR frénéra,ux de la grand armé" c fonds
peu\'ent tout au i bien leu[' êtl'e donné' en aciions UI' les ca
naux qu'eo ['entes 'UI' I'EtaL, ou en argent. J en1.Í obligé de
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leur douner de l'arcrent, si quelque cbose comme cela u'était
promptement établi. Mais ii faudrait que la chose fút tellement
bonne, que les pa['ticuliers s'y associassent, et que la Caisse
d'amoeLís emeu t pút preudre ce' actionsau pair,s'il y en avait plus
que je n'en veux donner aux officiees J'attendrai votre rapport
avec intél'êt . .Je suis fà hé que le canal de Cbarlemont ne soit
pas déjà fait, Si vous étaLJlissez la compagnie, je vous ferai pren
dre ãutan t d'actions que vous voudrez. Tou t est possible en France,
dans ce moment ou 1'on a plutàt besoin de chercher des place
ments d'argent que de l'arcrent.

« J'ai fait consister la gloire de mon r~gne à changer la
face du tel'l'itoiee de mon EmpieB. L'exécution de ces grands
tl'avaux est aussi nécessaire à l'intérêt de mes peuples qU'à
ma propre sati faction. J'attache également une geande im
pol'tance et une grande idée de gloire à detruire la men
dicité. Les fond ne-manquent pas' mais il me semble que
tout cela marche bien lentement, et cependant les années
se pas ent. 11 ne faut pas pa ser sur cette terre sans y
lai ser des trace qui l'ecommandent notre mémoire à la posté
rité. Je ais faire ulle absence d'un mois: faites en sorte qu'au
15 Décembre vous sOyt::z pr t ur toutes ce question que vous
le ayez examinées n détail; que je pui 'e, par un décret gé
néra'l, portel' le dernier coup à la mendicité, 11 faut qU'avant' le
15 Décembre vous ayez trou\"(~, ur le quart de ['é erve et SUl' les
fonds des com munes, les fondes neces aires à l'entretien de
soixante ou cent maisons lour l'extirpation de la mendicité;
que le lieux oli lIes eront placées soient dé ignés, et le régle
ment múri, N'allez pa me demander enCOre trois ou quatre
moi pour avoir des r'en eignements. Vous avez de jeunes au
diteur ,de pI' fets intelligents, des ingénieurs des ponts et
chaussées instruits. Faites l:ourir tout cela, et ne vous endormez
pas dan le travail ordinaire de bureaux. 11 faut écralement qu'à
la même ~poque toute ce qui est relatif à l'administration des
tmvaux public oit prévu et muri afin que 1on pui se préparer
tou t de mauiêr'e qu'au com mencemen t de la belle saison la
Fl'auce pl'ésente le petade d'un pays sans mendiant et oá toute
la population e t en mouvement pOUl' embelJir et rendre produc
tif nútl'e immense tel'ritoil'e.

II. 11 fnut au ~i que voas me prépariez tout ce qui estnecessaire
ue 1 s mesures à prendee pour tirer du de séchement des ma

rais du Cotentin et de Rochefo rt de somme pour alimenteI' la
caisse des tl'avaux 1ublic~, et pour acbever ces des échements
ou en opee r d'autre .

« Le soiré s d'hiver sont longues: l'emplis ez vos portefeuilles,
afin que nous pui sion , pendant les soirées de ces trois mois,
discuter sur les moyens d'arriver à des grans résultaLs.

« Sur ce, je peie Dieu qu'il vous ait sous sa saint garde.
« NAPOLÊON "

(L'ol'iginal de cette lettee a éte communiqué, en 1829 par
1me. la coro tesse Cl'étet à lVI. Corréal'd, alors directeur du

Journal du Genie Cioil, qui la publia dans ce journal à la même
époque,

(ExLl'abido da intel'e anLe obra de Ernest Gr'angez intitulada
Précis Hi toeique t tatistiq1l8 des Voies Navigables de la
France, Paris 1855.)
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1.-0 Brasil está situado, segundo Le Brésil em 1889, li\TO
publicado por occasião da Expo ição Universal de Paris, DO refe
rido anno, entre 5° 10' norte e 33° 45' sul, e, abstraindo-se das
Ilhas de F rnando de oronha e da Trindade, entre 8" 19'26 a le te
e 3D' 58' 26" a oeste do Rio de Janeiro,

eus ponto exLremos são: ao 1 orte, a cadea. de montanha 
ou serra de Roruima, nas na cente do Cotingo, affiuente do Ta
cutú, por 5° 10' norte e 17' 35 a oeste do Rio de Janeiro; ao Sul, a
barra do Chuy, por 33' 4-' sul elO" 21' 27" oeste' a Leste, a ponta
de Pedra, perto de Olinda, por 8' O' 5'7" nl e 8° 19' 16 le te ; a
Oeste a na cente do Javary por 6" -9' 29" sul e 30' 5 '26" oe te
do Rio de Jan iro.

2. - O seus limite, egundo ainda o mencionado livro, são:
ao sue te, a léste e ao norde'te, o Oceano Atlantico; ao norte,
a Go ana Franceza eerlandeza, ln~leza e Venezuela' ao noro

t ao oéste e ao udoe t , a Columbia, o Equador o Perú, a
Bolivia, o Paraguay e a Republica ArO'entina; ao ui, a Repu
blica Ori ntal do ruguay.

O Brazil tem, pois, em sua !L'onteira todo o Estados e co
lonia da America do uI excepto o Chile.

3. -:- A superficie do Brazil egundo con igna o livro alludido
ainda não foi calculada exactamente por cau a da duvida que
ainda existem l'elativamente à ua fronteiras. Esta superficie
é, porém, avaliada em .337.218 kilometros quadrados. Sua maior



216

xtensã.o, 'gundo o pl'ofessol' Martin,' P nha, é, de, 4.2 O kilo
metl'os do norte ao sul entre a barra do Chuy e as vertent
do CotinO'o, e d 4.353 kilometros de leste a oéste entl"e a Ponta
de Pedl'a e a nascente' do Ja·mry.

Os elementos acima sobl'e a posição do Bl'asil ão aqui consi
gnados pelo seu cunho official, vi to el' m differcntes em alguns
pontos dos qu'e exaramo na dic\:ão de 1 6n formulados ,i. vista
da sua carta geograpbica.

4:. - Sobre a supel'ficie do Brasil tran 'Cl'ev mo aqui o ex
cellente artigo do Sl'. Favilla Nunes, publi ado no capitulo V[ do
referido livro Le Brésil em 18 9, sob o titulo :erritorio, pago 194 :
«Segundo os melhores calculo pare e estabelecido que a u
perficie total do Bl'asi1 comprehende 8.337,218 kilometros qua
drados, ou 85 "/, de territorio de toda a EUl'opa.

De todos os paizes da Europa e da America. excluindo· se a
suas posse sões e dominios, o Brasil o qu tem uma maior
superficie.

Os E tados-Unidos da America do orte com O eu 3" Es-
tados ~ontão 4.'106.648 kilometro quadr'ado', e 3.92ô.692 kilomeLros
quadrados de mais pedencendo aos teeritorios annexados, ao
territorio indiano, ao da Alaska e as bahia de Delaware, Raritan
e New-York.

a Europa, o Estado que tem ornai' va to territorio a Ru sia,
com 5.016.024 kilometro quadrados; 3.321.194 kilom tro qua
drados de menos que o Brazil.

Entretanto, o Imperio Ru ·so é o maiol' paiz do mundo sob
ponto de vi ta da uperficie, poi , com n. Siberia, o Cauca o, a
Asia Central, na A ia, e o O'riio-dllcado da Finlandia, na Europa
tem 21.702.230 ki10metl'os quadrados d uI l'flci '.

Segue-se depois, a Grã-Bretanha.
Na Europa, ell:< só tem, com a Irlanda, 314,951 kilom Iros qua

drados, mas com o impel'io das India e a outl'a po se õe
tem ella um territorio de 20.135,547 kilometro quadeados.

A China propriarn nte dita é menOr que o Brasil pois só conta
4.024,390 kilometros quadrados; ma com á Mandchuria, a Mon
golia, o Tibet, o Desoungal'ia, o Turk stan do léste e a COl'éa, tem
urna supel'ficie de 11.792,548 kilometl'os quadmdos.

Pela tabella de superficie, em kilometros quadl'ados, de di
versos paizes, consignada no artigo citado, vê·se que o Brasil,
com os seus 8.337,218 Ikilornetros quadrados occupa 07' IuO'ar
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20.1:-'\;).5-17
J2.·W?).lUU
11.79'>.54

l-

OL1' o· maiore' I aii'. 'do golol o. ó llie sendo, pork'lnto. 'upel'iore,
m xt o 'ão, os eO'uinL

Kg.
I' A Russia, com a Finlandia, a Siberia o Caucaso... 21.702.2~O

2° A Inglater/'a, com as Jon.ia. e todas a ua po:::-
. es õe .

3" _""- , iberia .
4' A China, landcburi:\, paizes ujeito a cOt'õa .
5" J.:,·stados da Fu/'opa, com o mare e a' bahia' in-

tel'iore~ ,......................... !) 902.G31

G" Estados-Unidos, ·om todo os t rTitorios....... 9.331.360
ão inferiol'e ao Bm ii em lerrilorio os . ~uinfe paize :

EI).
8.3)1.503Canadá, com o. mat'e e o lago interiol'e .....

Imperio ttomano, com toda a po e õe im-
mediala . E tados t['iI utMio e pt· 'te lorado.·....... 6.236.230

:l" O E.~tado, -Cnid().~, em o terrilot'io anoexado. 5424.668
4.' A Ru 8ia da l:.;uropa, om a Polonia , , . -.016.02-1

5- lJnp(,I'io Chine::; . em as d r nd neia. . . . . . . . . . . . i.OU.fiU

6' A •I ia Cenlral,.. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.017.760
7° E(J.'Ipto... . . . . . . . . .. . ... . . .. .... . . . . . . . . . . . . . .. . . 2.987.000

, A Republica .1/'[fentina.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.835.910

Q' .\. .11lstrali(J Occidental ..... ,...................... 2.-2i.-30
10 U Mexico......................................... 1.945.723

O .33i,:.,1 kilo01 Ll'o' quadrados do Bra i1 acbão- e a . im
11istrij uido pelos eu actuae E talio Federado

No:\ms
no. E T.\.DO.

1 AIll:u:onns .
;~ J\lfallo-G l'O S O .
:~ Partl ,. o •••••••

4 GOYI7. • .•....••....•
- i\JiIlt1· rl'l'aes .
fi Mamuhão ..
7 Bahin. ..
8 Piallhy ..
\) '. Paulo .

10 Rio G1'11 nde do nl.
11 P:ll'nnÍL .. , .........

Total. , : ..

1 P l'numbuco .
Ul Cear:·l .. , .
1,1, PUl'uhyba do l-o~·lc .
13. anta Cuthul·inu ,
Lo Hoio de .),1n iro ..
17 Alngôns .
1 Rio Grande do :\'01'( .
1 E pirito Santo ..
20 Sel'gipe ..
21 apiln I FederA I. ..

Em kiJom~tl'o:o:

qurtdr-:\tlo~

128.305
104.250
74.73L
74.15G
G .9·Z
58.411
37.4l f.
4-1 ·l!l
3~J.090

1.0)9 L

.337.21
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ri.-Da referida tabella extrahimos a eguinL notavel com
paração da superficie do Estado!' do Brazil com a de di er o
paizes do globo.

J

Ama.;onas (1.897.020 kg.)

uperior a Queensland (Au traIia) com.. 1.730.630 kq.

II

Matto-Gosso (1.379.651 kq.

uperior a Bolivirr com " . . . . . . . 1.297.2:-5 kq.

lJJ

Pará (1.1-1.9.71 9 Irq.)

1.137.615 kq .
1.119 U41 ))

lJ 3.6-5 »

830.700 lO

812.300 ))

800.730

Superior:
A Venesueln. com , .

. Ao Perú '1> •••••••• ••••••••••••••••••

A Australia Meridional com .
A Colombia com · .
A Marrocos, Sahara e dependencias om ..
A Nova Galle do ui com , " .

IV

GO!laz (747.311 kg.)

kq.
lO

))

726.850
6<13.295
636.769
625.168

Superior:
Ao Sião com .
Ao Equador com .
Ao Chile com as ilhas com .
A Austria Hungria com o •••

V

Minas-Geraes (574.855 kg.)
Superior:

Ao Imperio Allemão com .
Ao Chile, sem as ilhas e as possessões om.
A França com .
A Hespanha e dependen ias om .
Ao Caucaso com .

VI

Maranhão (459.884 lig.)

540.514
537.187
528.571
507.03.
459.88t

Superior:
A Suecia com . 450.574 kq.
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Ao Annam com a Cochinchina. o Tonkin e
a Tsiampa com .

A AIO'eria com , " "

VlI

Bahia (426.427 kg.)

440.500
430.000

»

Superior:
Ao Japão com .
A Finlandia com .
A Prus ia » ......•..................

Ao Tenitorio Transca piano com .
A Turquia da Europa, po es ões immedia-

tas, Roumelia Oriental, Bosnia, Herzego-
via, andjak, Bulgaria com " ..

A Hungria com. . . . . . . . . . . . .. . .
A Noruega » .
A Grã-Bretanha e Irlanda om .

VIII

Piauhy (301.797 kg.)

382.447 kq.
373.603 ))

348.258 »
32-.068 :.

326.370 »

322.2 5 »
318.195 ))

314.951 »

uperior:
A Austria com .
A Itàlia » .....•.............

IX

. Paulo (290.876 kg.)

uperior:
A ova Islandia com .

TUl'quia da EUl'opa, em as dep ndencias
Ao ParaO'uay .

299.981
296.323

270.392
262.404
23 .290

kq.

kq.
»

X

Rio Grande do ul (').36.553 kg.)
uperior a Victoria (Au tralia) com....... 207.610 kq.

Xl

Paraná (221.319 kg.)

upel'ior:lo Uruguay com ·
» A Nicaragua .
» A Romania .

186.920
13'. 00
129.947

kq.
kq.
kq.



Xl[

1)p/'/wmúu('o (/28.3.9.'1 I..q.)

upel'ior:
A :Tuatemala rom . . . . . . . . .. ..
A. Hondura~ eom .
A Tuni~ia (~om .

XIII

CearfÍ (104. 2.iQ /.''1.)

121.140

l'2Il.-l~O

11 fi. :3(J:q

kq.

Superior:
A Portugal com , .
A Irlanda. )) .
A E. coo sia. )o • • • • • • • • • • •• • •••••••••••••

A Bavi 1'[\ ,. ....•••••••••.••••.•.•.•••

x9.1i25 l'lI .
1.I.~j'~ )1

7~.R95 )1

7:'>.• :i0 I)

XIY Parah!Júrt do Xode (,.1. ,3J I..".
XY . 'anta Crciha,.illrt (7.J. 1jG I)

_-YI Rio de Janeiro (GR ..CJl?:! )))

upel'jores l;c'1,da um :
A Tasmania com ..................•......
A Grecia COD1 .......•......•...•....•.••..

A Rulgaria» .

ü8.:109
64.6 R
63.\Lí

kq.
»

XYU .tllarJ,oCt.'! (58.·J!JI li.".)
XYlll Rio (;ranrle rio ."·ut (:j;'. 18:) ("'l')

. uperiore a la um :
A R publica Dominicana om............. ;)3.34:3 kq.
A Costa. Rica com.. .. fi 1.760 'I>

A 't>rvia eom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . LR.:".nn ))

-'[Y

l' 8jJi";io (1/1il) (J t.8.~.9 /;'1.)

upel'iol' a ~ui.·.·a com .

xx
11.:1.0 kq.

up rior :
A Dinamarca. com. . . . . . . . . . .. . .
A Sibel'in. com " .

A HoJlanda com .
A Belgica ,. .

:1 .30'2 kq .
:lí.200 )l

:nuoo ..
:..0A:'''j ,.
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.\.. .~. ,'alvad{)L' om '"
Au :\lontenegro n ........•..............
Ao Luxeml UI'~ro com , .

XXI

Capital Federal (1. ,'jY-J kg.)

n.!)ll ,.
I .720 »
!J.Oao 'j)

2.5117 ,.

Superior:
A _ Ildorl'a ·onl .
.\.. Lie 'ht II ·tein com .

lê rtinllo com .
A :\10naco com .

507
15-

l.i
22

»
»

»

f; . . t populaçâo do 13m il em J '94.-Ko quadro <la IOpula!;iio
lotaI do BL'a ii, eefer'ida ao anno de 1867, extrahido da bl'OchuL'a
sob titulo «O Imperio do Brasil na Expo ir;cio 'niversal de
JJaris em J86, », apr . en la<lo na ]i!;ão de ]8G9, e hoje lranscl'iplo
a pagina 20 uo pre:' nle livl'o, a . ua pOjJulação talai era avaliaJa
em 11.280.000 hnbifnnte ex eplundo. o indio rralltes,a im
di ll'ibuida:

Liyl', .............•.............. , .
,.: l:l'aY<l .

9. 80.000
1.400.000

:\1.1is farde '111 1,7;.., pL'oce<leu"u a UIl1 n:l'en,'eamenlo geral
(' deli' l' ultou que a POI ular,ii (lo Bra 'il não attioO'ia a 10 Illi
Ihie- u hal itanle , por 'el' ella de !-J.9JO.-17 a im di.'lri·
buida:

Li'"l·' .
E, CI'ava .

,-l19.(j'/2

] .510.80G

U . ·L·. Favilla :\uoe ,em eu <lL·tiO'o já citauo, poz em relevo,
cum jü ha"ia si lo recooh cido, que o l'ecen eameoto de 1 '7:2,
não podia ser 'on 'idel'ado completo. 1101' ni'ro lerem ido nelle
incluido a pOjJulação de 32freO'uezia do x-ImpeL·jo 10.993 indio
locali ados em aldt'ias na ex-pL'ovinciado Mal'anhão e, finalmente,
·1.0591Iabitanle da ex-pro\'incin. 00 Rio ue JanIJÍL·c.

A la-í oa aboliç~LO d" e ravidão no Bl'a ii foi promulgada a 13
d :'tlaio de 1

Puxa (' "e mesm :ll1UO Ul:l 18 'ô 'all:ulúu o . '1'. Fa\'illa Nune.
a pupulnçãolotal o I:$l'a iI, bnseando,"e no l'ec n eamento feito
eUl 1 i2, em parle 'orrcgido, e sllJipondo que o augm nto an
IlUO LIa l'Opula\;iw L:1l1 lodaiS a, ex-pl'o"iuciaiS era dL: 2 'I, I'el-a!;ão
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esta repre enl;ando o exce o do na cimentos sobre os obitos.
Para as ex-provincia que eecebião immigeunte', foi aqu -lia
relação convenient mente aucrmentada.

A população total do Bea iI, a im poe elle calculada, 'egundo
as Ire cripçõe acima exarada ,panl. o anno de 1 ,foi achado
ser de

14.002.335 ha bi tan tes

A população do Beasil, recebeu, pOl·tanto, secrundo e te 1'e 111
tado, no periodo considerado de LO anno , de 187:.- a 1 ',um
augmento l'epresentado, secrundo o Sr. F. Tune', poe

·1.056. 05 habitante

o que dá para media annual o augmonto de:

253.55 habitante

No computo total, acha-se incluido, como fez notar o autor
citado, não Ó os 10.993 indio do Maranhão, como tambem O'
4.059 habitante do Rio de Janeiro, não podendo. por m, er feita
a correcção relativa aos habitantes da 32 freguezia que não
figuraram no recenseamento de 1 72, por não haver ba e alguma
para e. ta cOl'recção, nem me. mo approximada.

Assim, adoptando as pl'escripções qu foram ·tabelecida. P '10
r. Favilla June, apresentamos o quadra estati tico tia llolJula

ção total do Beasil para apre nte anno de 1 94.
Segundo o referido quadeo a população total é de

15.534.016 habitante

sendo o 'cu augmento em 6 annos de

1.521.462 habitantes

o que dá. pal'a m >dia annual

253 .51:12 habi tao tes

Esta média é quasi igual a que foi admda I recedentem nte.
Eis o quadro ii que alludimos;



Quadro estatistico da população do Brasil en1 1894

11- - . -
NOMES PO[1l11nção segulI- All~mcnto llll1llla1 Augmcnlo (Ia. 1·01'UI".A(',\0 SUI'l':llFI':1E IIAIH'J',IN·l'F.S

do °rcccnsel\-
1101' 100 halJi-

",,"ulação I,;~II\IL()~IETIWs
POlt Observaçõc!;

DOS ESTADOS mento de 1872
tantcs se g 11 tI do cm 22 nonos TOTAL mI 18:)·1 JiIJ..OMI,;'L·110

Sr. 1<'. NnlJes QUAl:'lll\DOS QUADltADO

A rnazonlts ..... " .... [,7.610 C) ~ °io 31.686 8.1.296 1.Sn /.020 0,03-,O
Pal';'t............... 275.~37 3,0 II ltH.li36 4:i6.tl!J;:l 1.119.71~ 0,31 (II
i\llll'lIllilão ......... '0. 359.0l0 2,0 I) 11i2.815 53'3818 439.881 l,lG (2)
Pi:1.IlIty .......... o •••• 2U22:n 2,0 " 88.978 211 20,) ;:l'11. 7!l7 O,IG
Cortl'h ....... o ••••••••• 7~1 OSI; 2,0 " 317.542 1 030.2'311 104.230 U,!)7
Rio Gl';1nde do N orle. 23:3. n70 2,0 " 102.051 33ü. U:3) 57 .'I~rl 5,8ü

(rlI'lIIIYba ...... 0 •• o.' 376.22ll 2,0 " lU5 530 54 L. 765 7·L'iill 7,'25
Pern,unl,uco ...... o ••• 841.53!) 2,0 » 370 277 1.211.1116 12d.3!J3 U,I3
"-;lllgOllS •....•..•.... 3l8.011D 2,0 » 1::>:3.124 501.1:)3 58.4U] s,m
SOI·glro............. 17G.2·1:3 2,1) " 77.517 253.700 :lO.O!JO U, LO
Bllhin............... 1.:J79.64:cl 2,0 » Gu7.0-13 1. 9"Ii.G8Ô 4'2U ·127 'l,U6
EspiriLn SanLo ....... 82.]:17 3,0 " [,1.210 PI6.:1l7 4'! t;30 301
O>lpitlll Federal ....... 27:1.972 a.u » 181.4S2 453.'1·; t l.:m I 3:n;46 (3)
Rio de .\:HIOil·o ...... 7S~.7:24 3/) » 519.277 1.3 :6.0Gfl G:U)::;2 ]8,03 (I)
São Pnulo ... o" ...... 837.3.; t 3,5 » OH.7e3 I '182 11.7 2.10.87l; 5.1.0
Pal'nnn........... O' • nü.723 lI,O D H:3 .6:37 210 350 2·H.SIO 0.!15
San La ('aLha!'i na. ..... ]:;!l.80~ 3,n I) lf154>0 2li~I.2'i I 71. 1;)0 3,58
l1io Gl'llnde uo Sul ... 1131 SIO :-1,0 II 2.:3{j.979 7:!1. 7!l.; 23ü,[I,;:l iI,05 (5)
~Iilll.lS GOI'nGs. o' ...... 2.030.735 :1,0 II I ;j 16.22.) 3.:11)5.!lliO G71 B.;;) fi,SO
Coy:!? .............. lUO.3);) 2,0 II 70.[)7! 2.10 00:) 717.:J11 0,:3l
~laLlo-G l"'880 ........ UO.'117 2,0 II 26.58:3 S7.000 1 3iD. ü;)1 O,CO

,
'J.OJ0478 5.ú78.337 ]5.D34.0]0 8837.218 I,Su

-- -

l~
l~w
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Observações ao quadro estatistico : (1) 'o folheto «( O Estado do
Pará» Apontamentos para a Exposição Universal de Chicago,
Belém, 1892, lê-se ápag. ]8, sob o titulo Popular:élo, o seguinte:

«( O recenseamento procedido em 1872, e considerado por demais
defficiente, avaliou a população nessa data em 275.2.'37 hubitantes.
Muito variavel tem sido a porcentagem do augmento da popu
laçã.o nos diversos periodos decorridos depois daquella data,
oscillando entre o minimo de 2 % e o maximo de fi '/0. Adoptando
a média de 4 '/. para augmento annuo da população, teremos um
total de 495.417 habitantes. Indubitavelmente é maior concor
rendo para i so a immigração cearense desde 1887. Em uma vasta
região como a deste Estado, capaz de conter mais de metade da
população da Europa, e cuja riqueza desafia o e forço das
maiores aptidões é realmente contristador o valor numerico da
densidade de iOua população 0,43 por kilometro quadrado. Mais
deserto que a lslandia !

(2) Farão incluidos neste Estado os 10.993 indios que deixarão
de ser considerados no recenseamento de 1872.

(3) Segundo o mappa consignado á pago 254 do relataria do Mi
nisterio da Agricultura de Agosto de 1893, a população da Ca
pital Federal, recenseada em 31 de Dezembro de 1890, compre
hendendo nacionaes e estrangeiros, sem contar com a população
fluctuante, terrestre e maritima, era de 515.557 habitante.

Applicando-se a relação do augmento annuo desta população,
segundo o quadro acima, ter-se-ha que para o corrente anno esta
população deverá ser de 577 .424 habitantes. E te numero é,
porém, superior ao consignado no mappa de 120.970 habitantes;
o que demonstra que ou foi deficiente a base adoptada do incom
pleto recenseamento de 1872, ou foi fraca a relação com que foi
calculado o seu augmento annual.

(4) Farão in~luidos no computo da população deste E tado os
4·05ü habitantes que deixarão de ser considerados no recensea
mento de 1872.

No relataria apresentado a 15 de Julho de 1893 ao Vice-Presi
dente deste Estado, pelo Dr. Secretario dos Npgocios do Interior
e Justiça, lê-se o seguinte:

« Segundo o recenseamento ultimamente feito, a população
d'este Estado é de 1.053.817 habitantes, dos quaes 234.585 sabem
lêr e escrever. )

Como se vê, esse numero oflicial, é inferior ao consignado no
quadro acima, o que indica, além da deficiencia da base adoptada,
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o reoenseamento de 18'72, que foi forte a relação com que foI
calculado o augmento l1nnuo da população d'este Estado.

(5) Segundo um artigo do Jornal do Commercio de Podo Ale
gre, transcripto no d'esta Cal ital, a população d'e te E tado, em
1892, foi achada ser de 832.897 habitantes. Em 189-1, egundo a
relação de augmento annuo con ignada no quadro estati tico
esta população deverá ser de 882.871 habitantes.

Como e Vê: esse numero é superior ao que se acha consig
nado no quadro. A ser verdadeira esta estatistica, reproduz-se o
facto já a'ssignalado da Capital Federal.

A' vi ta d'estas anomalia, o quadro e tatistico apena ex
primirá uma approximação da população actual do Brasil.

.,. - Resenceamento da população do Distrieto Federal, em
31 de De:õembl'o de 1890.

Dos dados de um artigo publicado n'O Paiz, de Setembro ul
timo, sob o titulo Um pouco de estatistica, em que seu autor
diz Ler consultado documentos officiaes, organisamos os seguintes
quadro :

Populaç;ão. Total 515.559 habitantes; assim distribuida:

Sexos

Masculino .
Feminino .

TotaL .

287.490
228.069

515.559

55,76 %

44,2-4: »

100

Estado Civil

Solteiro· .
Casado .
Viuvos .
Divorciados '., .

TotaL .

Raças

Branca .
Mestiça ..
Preta , .
Caboela .

Total .

311.006
113.633
30.435

485

515.55U

322.293
f 11. 967
64.035
17.26-4:

515.559

71,97 %
22,04 »

5,90 »
0,09 »

100

~251 %
21,72 »

12,42 )
:3 35 »

lOU
15



Nacionalidades

Brasileiros•..........•... "
Estrangeiros .......•...•..•

364.46ti

151.093
70.69 0/.
29,31 li

Total......... ..... 515.559 100

A população total achava-se assim localiiada nas parochias
do Districto Federal:

.
Z

1
2
:'l
4
5
6
7
8
9

]0
]1
12
13
14
15
]n
17
18
]9
20
21

I\OMES DAS PARO CHIAS

Sant'Anna , ..
Gloria .

anta Rita .
'anta Antonio .

Engenho Velho .
Espirita anta .
R José .•..............................
Sacramento .
Logõa.... '" .............•.............
Engenbo Novo................ . .
S. Chri tavão ..•................•......
Santa Orttz .....................•......
Inhiluma .
Jacarépaguá '" " .
Oampo Grande .
lrajá " .
Guaratiba....................•...•.....
(·andelaria .
Gavêa .
Ilha do Governador .
Paquel.à .......................•.•... '"

TotaL .

l'OPULAÇliO

67.' :)
43.751
43.601
37.397
36. :25

L. 23
30 611
3O.·JJ9
28.437
27.762
22.08B
]9 929
17.421
16.045
]5.9~7

l!1.l26
]2.65:3
!'-l.5-!6
4.696
1l.98.
2.6H3

515.5511

13,D1 ar
S,40 )1

,.16 II

7,'21J lt

7,1·1 li

6,Oli li

:i,!l4 »
5,DO li

5.52 »
5,39 »
4.2 li

3,7 ),
3, ' •
3 II »
3;09 »
2,55 •
2,45 li

] - I)

0:9l "
0,77 li

0,52 li

100



Dos 364.466 bl'asileiros, 70,69 % da população total, sendo :

Homens ......•....... : ... :.
Mulheres................•:.

181.186
183'.280

~9,71 %
50,29 "

Erão naturaes dos seguintes tEstados:

z

1
2.-
4
5
6
7

9
lO
11
12
I3
14
15
16
17
J8
19
20
21

NOME DOS ESTADOS

CRpitlll FlIdAra!. .
Rio de Janeiro .
Bahia......................•.. , ....•...
NIina' Geraes .
Pernambuco ..
Cear(t '" .
S. Pa\llo., .......••.•.•........•.......
Rio Grande do Sul .
~'1aranhão '" .
Parahyba .

anta (ltharina .
AlngOas ....................••........

E'rgipe .
Rio Gl'nnde do Norte .
Espirita anta , .
Pará .
Paraná .
Piauhy ' .
Matto·Gros!>o .

,Amazonas .
Goyaz ..........................•.••....

Total. .

HAllITANTES

230.701
67.312
10.300
lt.421
7.023
6.735
6.ÕíO
5 310
3.30-1
2.700
2656
2.:333
2.112
2.104
1.838
1 060
1.021

899
596
231
20-1

364.466

44,748 0/.
13,0~7 »
1.997 »
1,827 •
1,362 »
1,306 »
1,274 "
1,080 »
0,6H ,.
0,52-1 ..
0,515 ,.
0,452 ,.
0,425 •
0,41)8 lO

0,356 ,.
0,206 ,.
0,19 ,.
0.174 "
0,116 ,.
0,045 •
0,039 lO

70,60
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Do 161,03 tlstrang iro I 20,S1 "lu da população total, sen d o
Homens. •..... 106.304 '10,36 n/.
Mulheres.................. 44.789 29,64»

Erão naturaes dos seguintes paize . :

z

1
2
3
4
5
Ü
7
8
9

10
11
12
18
14
15
16
17
t
l.
20
:!1
2.2

PAIZES

Portugal .
Italia : .
He pnnha.......•...•..................
Arrica (diveI'sos paizes) , .
França , .
Diversos paizes (Asia Au. tmlia) ......•.
Allenlanha .
Inglaterra " .......•........
Austria-Hungl'ia '" .........•..•
Paraguayj ...............•..............
Suis a .......•.........................
Republóca .
Belgica .
Republica Oriental. .
Ru ~ia .
Arabia ...•.................. , ..•......
Turquia , .
Estados 'nidos da America .
,recia........•.......... '" .

Chile '" .
Perü. '" ............•..................
Bolivia...........•....................

Total ...•.......... , ..•......

UABITAl\TES

105.4 2
17.014
10.615
fl.876
3.82
2.09a
1.567
1.844

6Ul
575
407
4ÔO
410
372
2
142
188
100
95 J
52 faH

151.003

20,460 •/.
s,aoo II

2,039 II

1,0.J3 II

0,742 "
0.406 II

0,304 "
0,261 II

0,117 II

0,112 II

0,006 II

0,089 II

0,080 II

0,0;2 II

0,036 »
0,028 II

0,27 II

0,021 w

0,035 II

29,31
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S MARCHA DA RENDA GERAL DO BRASIL, COMPREHENDENDO DEPOSlTOS

e RENDA COM APPLTCAÇÂO ESPI!:CIAL, NOS ULTIMOS 25 ANNOS FINAN

cE�Ros DE 1869-1870 Á 1894

Annos financeiros

l869-uno...............................•......
1870-1871 ..............•..........•............
1871-1872 o ••• o ••••••••••••

1872-1 73 o" •••• o"

1873-1874.......................•... o ••••••••••

1874-1375 o •••••••••••••••••

I 75-1876 o •••••••• o o ••••••••••• : •••••••••

1876-1877 " o ••••••••••••• "

]877-1878 .
1 78-1879 .
1 79-1 80 .
1880-1881 ....•............•.................•.
18 1-1882.................•........•...........
1882-1883 .........................••......••.•
1~3-1884 , ....•....•.......•
188t-1 5 .........•...........................
]8:35-18 6..••..•........................•.....
1886-1887 (I).....•...........•...............

1889...............................•.....
1889...............................•......
1890..... o ••••••••••••••••••••••••••••••••

1891 ......•........ o ••••••••••••••••••••••

1892 (2)............•.................•...
1893 (3) o •••••••••••••••••••• o,

1894 A).•....•.....•...•.......••...•..•.

Renda geral

95.205:860$741
101.335:401 8827
108.706:9658701
117.579: 1458666
111.646:6668536
113.887: 1858104
109.957:3778142
108.747:0788831
120.632:6058608
125.144:878$118
137.585: 676ií732
145.2Iô:449S267
149.265:8628407
142.289:457S516
145.431 :4d28088
135.730:3978361
144.535:6538488
254.434:40IS710
]65.564:4S0St98
186.-38:179S543
266.683:8428778
327.034:0398560
301. 354: 6528417
289.710:0568292
233.521 :8908743

(l) Este oxereieio eompreheltde tres somo'tros e dous addieior:ne~.

(20.3) Não. o !leilão ainda liquidados.
(4) ,Orçado.
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~ TABELLA DEMONSTRATFVADA DESPEZ,\ GERAL DOBRASIL,COMPREHEN

DENDO OS DEPOSITaS, NOS ULTIMaS VlNTE E CINCO ANNOS FINAN

CEIROS DE 1869-1870 Á 1894:

Annos financeiros
1869-1870 ..
1870-1871. .
1871-18'72..••. '" ....•.......... '" .
1812-1873......................•..........•....
18'73-18'14 .
1874-1875.....••.....•..................•.....•
1875-1876 ' ...•......•.........•...•
18"16-1877 .
1871-187P............................•.........
18'78-1879 , .•........ ' .
1879-1880 .
1880-1881. .
18S1~1882.....•...............................
1882-18S3 .
1883-1884 .
1884-1885 .
1885-1886.....•...................••...........
188B-1887 (1) .

1888 , .
1889 ..............•........•.............
1890............•.........................
1891 '" " : , .
1892 (2) .
1893 (3) , '" " .
1894 (4) ...........•... , " .

Despeza geral
145.807:8968462
103.673:1348647
105.151 :8198878
127.322:50487'i8
128 .118: 3378298
133.252:04 8121
133.441: 8608 143
143.691:5108559
161.379: 170S203
190.152:4.548781
166.95'1:236 746
152.524 :588$278
156.749:5468464
16-.649:7588106
165.119:8848833
170.070:5965448
167.849:34'1 1963
260.301:6'9$585
leO.056:893S561
208.395:7158826
262.578:7 $254
276.814:876S 41
320.460:62 8719
277.474:921 1 292
250.454: 88984 2

(1) Este eXQrcicio compl'ehende tre s semestres adous addicionaos
(2) Ainda não liquidado.
(3) Idelll idem.
(4fOrçada..
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10 DIVIDA PUBLICA (1)

18;4

Interna (.f 32.164.695) .
Externa (oe 15.053.200) .

(.t 47.217 .8!l5)

Total .......•..•....•............... '.

18'19

Interna (.f 40.001.591) .
Exerna (.f 17.806.900) .

(:f. 58.708.491)

Total. , .•....... '" .

Augmento da divida no quinquennio.......•.

18 4

Interna (.f 4- .634.545) .
Externa (:f. 19.036.500) : .. , .

(;f. 64 671.045)

total .............•.......•...... , .....

AugmenLo da divida no quinquennio...

1889

InLerna (oe 48.919.646) ..
Ext rna (.e 28.53 .300) ..

(;f 77 .457.946)

Total. , ' ., .

AuO'menLo da divida no quinquennio ..•......

285.908:400$000
133.806:2225222

419.714:6228222

363.569:7008000
158.283:555;,556

521 .853:255$556

102.138:6338336

405.640:4008000
169.213:3338333

574.853:7338333

53. 000: 477Si77

434.841:~008000

253.673:7778·78

688.515:0178778

113.661 :3448.45

(1) A jnrol'mação sobre a divi la publica nos roi ministr.adD:. pelo nos!o
p,miCTo 1'. Frnndsco LeflO Cohn. (Calculada ,aj27 d., por mIl reIs.)
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1894

Interna (lO 60.166.(20)., .
Externa (:! 20.060.800) .

(;B 80.227,420)

Total. , ., .. , '" .

534,814:400ítOOO
178.318:2-228222

7l3.132:622~222

Augmento da divida no quinquennio. ........ 24.617:5148444

1I.-0ro[]T'aphia. ReproduzImos aqui a descripção feita p lo
Sr. DI'. A. Pimentel, publicada n'O Paiz de 5 de Setembro do
anno passado, n. 4138, sobre o relevo do nosso solo.

« A grande superflcie da America Meridional, comprehendida
entre as costas orientae e a fn.llda oriental da Cordilbeira do
Andes, está dividida por dois grupo dist.inctos de Lena' elevada,
em planicies de dimensões differente , cada uma da quae res
pectivamente representa o valIe dos tre 'maior" rios da America
do Sul: o Orenoco, o Amazonas e o rio da Prata.

O primeiro grupo, mais boreal. chamada tambem de Párima.
com diverso nomes, vindo do orienta. das Goyanas brasileira e
franceza, termina-se em frente uos Andes de Cundinamarca, onde
o canal de Cassiquiari estabelece a ligação fluvial do Amazona
com o Orenoco e marca a sua menor altura, A secção mais ele
vada desta serrania acha-se comprebendida entre 20· e 22' de
longitude occidental do meridiano do Rio de Janeiro, e tem a lé!lte
da serra de Pacaraimn. a altitude de 487 metros, egundo a
ob ervações de Roberto Schomburgk,

O segundo. o grupo brasileiro, ser ara a bacia do Amazonas da
do rio da Prata, por meio de uma coml rida ramifi ação, que,
partindo .da Cordilheira Central do Espinhaço, em lina. Geraes,
caminba com direcção mui pouco regular para o occidente, sob a
fOrma de altos mas iças cUJa elevação diminue ú proporção que
estes se afa tão do ponto inicial.

Nesse trajecto apre enta e 'ta ramificação a mais variada con
flo-uração quer pelas grand s altm'as no extremo oriental, quer
pela e~treiteza das cu miadas em alguns lagar do Spu enorme
desenvolvimento para o poente quer emOm, em outros, pelo de
masiado alargamento do seu dorso, que se tl'ansforma em vastos
taboleiros no sentidn de . uus divel' as ramificações no centro e
oé:;'e de lina Ger'a13s, oe le fia BaIJia e sul do [ iauby, meio de
Goyaz, lé,'te e sul de MatLo-Grosso. noroeste de . Paulo até O
Paranâ.; e no sen tido de lia direcçiin até o sitias (ron teÍl'os
á provincia boliviana de anta CnlZ. nos Andes de Campolican
e Cochjlbamba, onde tem o mais baixo nivel variavel entre 135
metros, ~ob a superflcie do mar, na villa de Corumbá rio Pal"L
guay, segundo o Dr, João Severiano da. Fon-ecf\. e 305 metl'os
nas cabeceil'as do mesmo rio Paraguny, segundo Castelnau.

No extr'13mo occ:idental, tanto o gr'upú de Par'ilil1/l como o bra
sileiro, pela sua r'umiflcação de nome geral de t~rl'a das Verltm
tes. nenhuma communicação, pr'opriamente dita, estabelece com
a Cordilheira dos Andes, de manelf'a que ba a mais perfeita cou
tinutdade entre as rlanici ~ de Venezu la l oVa GranadlJ" (\i;> da



Bolivia Cis-Andina e os pampas da Republica Argentina e Pa
tagonia,

Esta ramificação do grupo brazileiro, que com varias nomes
vai de Matto-Gro so a Minas Gerae atravez de Goyaz, se une
no Alto da Taipas, algumas Iegua~ ao norte de Barbacena, com
uma bifurcação muito importante, de direcção SvV-NE, origi
nadl1. na serra do Mar, nas immediações do Itatiaya, com o
nome generico de Mantiqueira, e que vem a contituir o tronco
principal do systema orographico brasileiro, com muita proprie
d~de denominada pelo barão de E chwege - Cordilheira do Es
ptnhaço.

De BarbacenIL a Diamantina, segue esta cordilheira o rumo
q Ul1. i directo de. ,e depois retoma a primitivl1. direcção de NE,
com a qual entl'a no E tado da Bahia, perto da cidade mineira
do Rio Pardo.

A lla altura média pouco excede de 1.000 metros sobre o oceano,
não ob tante contel' alguns dos mais elevados picos do Bl'asil
até hoje ccnhecidos como sejam: o ltatiaya, o Alto da Piedade
o ltacolomi, o ltabÍL',\ do Cll.mpn, o ltambé. o ltacambira, etc.

Ne te percurso. a serr'a do E pinhaço guarda en iveI paral
I Ii'mo com o littoral oriental do Bra iI e a serra do Mar',
uja elevação media é inferior' ti. sua, e da qual está separada

apenas por algumas dezenl1.'; de kilometr'os.
A denomÍl)ada serra das Ver'tentes separa as :Jguas do norte

das do sul, e estas das do oriente, se considerarmos, como de
vemo considerar, a bacia do rio S. Francisco, que, embora pe
quena em relaçfio ás dos tres grandes citados rios da America
do Sul. é todavia uma das mais importantes do systema hydro
graphico brasileiro.

E te ramo concentra-se entre Piunby, a léste, e o Araxá e De 
em baque (conhecido pela exhuberante fertilidade do seu solo) a
oé te, formando a serra da Cana tra, de direcção septenti'ional

da qual brota o macre to o rio S. Franci co, lia cachoeira da
a CR d'Anta de uma quéda de altura superior a 203 mAtros

( . Hilair'e), e quatro legun apenas distante do rio Grande ou
Par'aocl, já então ba tante caudaloso e de mai de 400 metI'OS de
largura média.

A rra ell1. Canastra. além da na cente elo S. Francisco, caminha
pHea o nor'te, qua i R prumo, com o nome de serra da Matta da
Curda llté a cabeceirns pl'incipae do l'Ío Panl.llahyba, perto de
Pntos: d'ahi em diante coniinüa mai ou menos o I'umo de E
até extinguir-se pel'to da confluencia do rio Paracatú com .0

. Fr-anCl co; e a da' rtente perlonaa com a mal"g-em aqUl-
I.nar do Paranaliyba até o ponto de encontro de te com o rio
S. Marco, que do norte vem pl'l'pendicul::tl'mente.

FOl'/lla então a serra um ancrulu recto, e pa a a dividir o
E'tado ele Minas Gel'aes e GOj'az, no. limites septentl'ionae , ao
me mo tempo que sepal'a as agua elo rios Parabyba ao :::lu1,
'. Marcos ao nurte, e os tl'ibutarios do . Franci co, Paracatú,

Ul'ucuia, eic, au nasrente.
A profundas inflexões da serra das Vertentes mais Importantes

pelas sua imp"l'tantes articulações na uperficie accidentada do
terreno .do que pela suas relações com a configuração hypso
metr'ka do mesmo ten'eno, no levam a estudo mais detalhado;
visto como o que é merament um appendice, um pI'olongamento
do ~l'l1nde jIla siço divisor das a.lj';ua . por muitos é tido como O

I
,,' __...-~ _r----.
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proprio massiço, em virtude da engrenagem que formão as ca
beceiras dos rios do norte com os do sul, chegando mesmo em
alguns logares a se 'ommunicar, na estação das chuvas, ou
guardar insignificante distancia entre si. Isto acontece om as
nascemtes lio Jaurú e Agoapehy de um Indo, do rio Alegre e
Guaporé do outro; com o "Paraguay e O Arinos, OCuyabá e o
Xingú, em Matto Grosso; com Orio das Almas e o Corumbá em
Goyaz' com Orio Preto e o . Marcos, nas divisas de Goyaz
com Minas-Geraes.

Ião muito acima deste ultimo ponto, mais ou menos onde o rio
Preto corta a serra das Vertente J cerca de 40 kilomeiros a léste
de Formosa a serra dobra para o occidente, ao mesmo tempo
emitte para o norte um braço que, na latüude' de 11" a 12". se
reparte para E e NW, separando os E tados da Bahia e Per
nambuco do Piauhye este do Maranhão e Goyaz, e circum re
vendo as bacias dos rios Parnahyba, ltapicurú e utro que des
aguão no mar, nas costas septentrionaes.

Com o rumo geral de W. a serr'a da Vertentes vai de appa
recer perto da confiuencia do rio Bellé com OGuapor no E tado
de Matto-Grosso. no principio da ecção encacnoeirada neste
ultimo.
. :Mais uma vez torno patente a impropriedade do nome de serra
dado ao ma iço central divi 01' das aguas, ao divortium aquarum
do finado geograpbo brazilei['o Thomar. Pompeu de ouza Bra i1
por i so que verdadeiramente en'as não ha ao occid nt das
serra da Canastl'a e da :Malta da Cordel.. Sómentc obre 11 altas
lombadas do O'rão massiço uma vezes se I vam cri tas i aladas
ou seriaes, cumiadas mai ou m nos unirormement. di po ta, d
diver os comprimentos em geral pequeno ; outra yeze o pro
prio n1'i,.siço mais não é do que um taboleiro la~'go. comprido
e 1'6 tilineo, ou estreito, tortuoso e ligeiro ou profundament a ci
dentR.do quer 110 sentido transver 'aI, quer no longitudinal, na
curta extan ão.

om o diversos ramos do massiço central o me mo dá,
tanto para o norte como para o sul. obretudo para o nort , onde
é maL franca a differ nça de desnudação de um hapadão a
outro e mais fundos os vallo produzidos pela lenta el'O ão da,
agua no COrrel' de muitos seculos.

Entre Formo a e o Pyreneus ba uma porção de ma~ iço, er
radamente conh cida pelo nome de s rra de Albano, qU'lndo o
verdadeiro nome é Urbano, de um portuguez que durante muito
tempo abi tir'ou ouro com abundancia.

Ha entre os mor'adores desse logar uma versão de que rbano
deixou muito omo occulto na serra que tem o eu nome, Seja i to
verdade ou não} é facto que d vez em quando um ou outro indi
viduo. com a cobiça aguçada pela persl ectiva illusol'ia de :uma
fortuna in tanlanea, tem-, e aventurado á inh'uctifera em preza
de descobrir o tbesouro enterrado. Dentl'o de pouco tempo, o
pesados e custosos trabalhos, os inutei c [orços nr.cumulados
com a descr.ença da riqueza ['apida desvião <:LV nLlll'eiro do ma
100'rado proJecto.

Uma das mais bellas 'variantes deste m~ssiço occorre na serra
do Itiquira, onde tem uma das suas nascentes o mal afamado
rio "('al'~tnan, alfluente do Mttl'anbão, precipitando-se da altura
de 121 metros na vertical; e tam bilm nas cercanias dos tres ico
dos Pyreneus. no rumo de N N E.
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A alguns kilometros destes picos, nos mencionados rumos, avis
ta-se uma serra que a léste termina-se por uma face quasi
alcantilada. serra que nas vertentes do norte tem os nomes de
serra de Mombaçu ou de José de Oliveira. oude se acham as cabe
ceiras do rio Verde tributario do Maranhão, e nas vertentes do
sul,osda serra do Funil ou dos Macacos. com algumas das nu
merosas nascentes do rio Corumbá. E' digno de nota. que após a
ua commuoicação, a oéste, com a serra dos Pyreneus, e a sua

continuação interrompida, a léste, com a do Urbano, concorre
neste trajecto para formar o vasto. extenso e tão bem delineado
reconcavo) em que se veem as 36 cabeceiras do Corumbá. que
mais parece estudada obra da mão do homem do que um facto
bruto resultante da escoriação da superflcie terrena pela acção
de truidora das aguas.

Proximo de Jaragut\ inclina-se o massiço para a direcção SSvV,
vai rodeiar as nascentes do Araguaya, para tornar ao NNW até
as cabeceiras do rio Arinos, fronteiro e distante do rio Paraguay
ap na a e pessura do massiço, e ne se percurso deixa á direita
a origem do rio das Mortes, que é O principal affiuente do alto
Aragl1aya, e á esquerda a dos rios Parahyba e !tuba, que com o
Pequiey vão formar o S. Lourenço.

E tas cabeceira. do lado do sul, confrontam nas vertentes
septentr-ionaes da serra da V rtentes e do Honcador, della ema
nada com a do rio Xiogú, que na distancia de mai>! de 150 leguas
coree em eRtreito valIe.

A partie d'alii 11t a secção encachoeirada do Guaporé e pouco
abaixo do rio ladeira, já então foemado, a direcção é para "V,
com pequena curvatUl'a de convexidade meridional. nos campos
do Parecys. a pequena distancia. do contl'aforte de Tapirapuun,
curvatura que contém as fon~es do rio Juruena que, confluindo
com O Arino . [oema o Tapajoz, um do mais caudalo o tribu
tario do Amazona•.

Depoi desta U' inta re anha do sy tema oroO'raphico brasi
leiro que intef'e sa ao nos o assumpto. vejamo quaes são os
pl'olongameutos ou appendic do mas iço central; qual o y
thema hydrograpbico d sta regiões elevadas do Bra il central,
sua l'elaçõe l5eographica com o limite da União e com a
zona intermedJa ; e ó assim pode!'emos com egurança exclui!'
toda a duvida que pOl' ventura exi ta sob!'e a posição da area
df'mat'cada em uas relações com o planalto central do Bra. il ou
da America do SuL-Rio. 31 de Agosto de ]893. »

12. Documentos qUlciaes sobre navegabilidade de rios. -(cComo
continuação do que ficou consignado na edição de 1 '0\1,
tran creveremos aqui, a partir de 1870 os trecho dos l'e]u(Or'l<?s
do Ministel'io da Agricultura, CommQrcio e Obra Publicas, hOJe
da Industria, Viação e Obras Publicas, refer'entes <Is exploraç-e •
melhoramentos e condiçõe de naveO'abilidade de nosso !'io. E
como tivemos occasião de dizer naquella época, boje, depois de
escoado um quarto de seculo, de novo repetimos:

«Este documentos pertencem a Historia da NavegaçeLo Intel'io/'
do Brasil.»
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Relatorios do Ministerio da Agricultura Commercio e Obr-as
Publicas

1870
lI' APRESENTADO NA 2' SESSÃO DA 14' LEGISLATURA, A 14 DE

MAIO DE 1870

Exploração dos rios Juruá, Maué-as8ú e Abacaxis.
O engenheiro inglez v , Chandlel's, de cujos importllntes tra

balhos tem dado noticia os relatorios antel'iore , completou seu
estudos no valle do Amazona com a explol'ação de te l'io,
sobre os qunes, retil'ando- e, deixou nos pl'ecio as in[ormaçõe ,
que encontr'areis entl'e os annexos sobre a letra N.
Exploraçeio doJw'o de Tupinambaranas, do Ramos e rios Sacará

e Atrennan

Achando-se ao serviço deste ministerio na provincia do Ama
zonas o engenheir'o Joaquim MiO'uel Ribeiro Lisboa, pOI' ol'dem
da pr'esidencia que lhe ministl'ou uma lancha á vapol', explorou
o furo de Tupinambaranas, parte do Ramos, o l'io Sacar'à e a foz
do Atrennan,

Estes trabalhos constão do relatorio que o dito engenheiro
apresentou, annexo sob a letra O.

1871
12' APRESENTADO NA 3' SESSÃO, DA 14' LEGISLATURA, A 12 DE

MAIO DE 18i1

Keploraçeio dos rios das Velhas, S. Francisco e S8U8 aJJluentes
Paracatú e Grande

Mallogrou-se a viagpm dp. exploração que nestes rio devia
fazeI' o vapor Saldanha Marinho sob a direcção do eng
nheiro Dumont, por não ter' este chegado a um accordo om o
presidente da pr'ovincia de Minas Geraes sobre as ba es do cun
tracto.

O Dr'. Emm. Liais,incumbido na parte cientifica da xploração,
emprehendeu a viagem do rio das Vel'las eS.Francis 'o atéá villa
da Barra na provincia da Bahia, em em barcação de pequeno ca
Iado, satisfazendo assim parte de i:luas in tl'Ucções.

A enfer'midade que adquiriu n'este tr'ajecto, e odesenvolvimento
que exige a natureza cumplexa da commissão tem ob tado a
apresentação do respectivo relatorio, não o inhibindo, porém, de
prestar ao serviço d'esta idéa o auxilio de sua experiancia e dos
conhecimentos que possue d'aquel1as paragens.

No empenho de verificar praticamente os obstaculos que o São
Francisco e seusaftluentes oppõem á navegação por vapor,um dos
meus il1ustrados antecessores mandou de novo tentar a explo
ração. confia:J.do-n. ao tenente refor'mado da armada nacional
Francisco M:muel Alvares de Araujo, ao qual expediu instruc
!;ões m 28 d Setembro ultimo, annexas sob a letra E.,
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Removidos, como foi passiveI, alguns embaraços para appa
relhar convenientemente o navio e aproveitar a primeira monção
favoravc3l, deixou o vapor Saldanha Marinho o porto do arraial
da Quinta do Sumidour'o no dia 13 de Novembro ultimo.

Depois de supel'ar habilmente as diffi.culdade!S que até nas
épocas favoraveis a sinuosidade do rio offerece á navegação,
chegou no dia 3 de Fevel'eiro proximo findo ao porto de Guai
cuhy na ;ma confiuencia com o S. Francisco, cujas aguas forão
pela primeira vez sulcadas por barcos a vapor.

Na data das ultimas informações o diligente offl.cial preparava-se
para seguir sua del'rota.

A maior difficuldade está vencida: a navegação a vapor do
alto S. Fl'ancisco já não é mais um problema. Cumpre, embora
com algum sacrificio, mantel-a c@m regularidade; e muito 'con
viria que o governo fosse autorisado a subvencionar alguma. em-
preza que 5>e incumbisse d'este serviço. .

A riqueza das regiões banhadas pelo S. Francisco e seus
aftluentes, a importancia da sua producção actual fazem esperar
que os sacrificlOS do presente serão compensados em futuro
muito p.roximo.

A immiO'ração para o norte do lmperio terei vasto campo para
o seu eSLaí;elecimento nas terr'as adjacentes á grande bacia for
mada pelo S, Francisco e seus tributar'ioi.

1872

13° ArRESRNTADO NA 4' SESSÃO DA 14' LEGISLATURA EM 28 DE

ABRIL DE 1872

Exploraçao dos rios Tocantins e Araguaga.

A uma commissão composta do engenheiros Antonio Florencio
Pereira do Lago, como chefe, Benjamim Franl-lin de Albuquer
que Lima, como ajudante, foi incumbida, de conformidade com o
disposto no Decreto legislativo n. 1.808 de 20 de Ago to de 18'10,
a exploração dos dos Araguaya e Tocantins, no intuito de faci
litar a ua navegação e remover OS obstaculos que a impedi sem
na parte em que aquelles rios são interrompidos por cachoeiras.

A esta commissão expedirão-se as instrucções de 6 de Novem
br'o ultimo, annexas sob a letra 1\11.

Tendo partido a commissão para o seu destino, a 17 de Janeiro
ultimo, da cidade de Cametei, na provincia do Pará: communicou
ter chegado a ltapura e principiado os tl'abalhos a seu cargo.

Exploração ao rio Parnahgba;

Concluio-se a exploração deste rio que, pela presidencia do
Piauhy, foi commettido ao engeuheiro Gustavo Luiz Guilherme
Dodt em fim cio anno de 1868.

Na fórma das instr-ucções expedidas por aquelln. presidencia,
o engenheiro Dodt levantou a planta do rio em todo o seu cur o,
assignalando a posição das embocaduras dos diversos affiuentes
e bem assim das povoações e pontos mais notaveis situados em
suas margens. Outrosim, procedeu ás sondagens e estudos pre-
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cisos I ara determinar os meios de remover os obstaculos que
embaraçam a navegação, e orçou a respectiva despeza.

Segundo se deprehende do relatorio apresentado pelo sobre
dito engenheiro, e annexo sob a letra 0, as cabeceira do Parna
hyba demorão em lato 10' 13' ) e long. 32'18 O,nas serras da Man
gabeiras, que epara a aguas deste rio das do Tocantins, cor
rendo para o norte e ervmdo em todo o seu cur- o de divi3a ás
pl'ovincias do Maranhão e Piauhy. O Parnahyba desagua no
occeano depois de um curso de 1,416 ldlometro .

No lugar das nascentes, a serra das Man~abeiraseleva-se a 8 O
metros acima do nivel do mar, sendo de 40u metros a ua altura
em relação as chapadas que a rodeião.

Perto de suas cabeceiras é o rio navegavel por botes e canOas,
mas com difficuldade, em con equencia das sinuosidades e es
treiteza do aIveo

Da barra do Urussullysinho á confiuencia do Parnahybinha a
navegação é im!l0ssivel, por estar o leito do rio inçado de corre
deiras e cachoeiras.

Da barra do Parnahybinba á do Canindé, na extensão de 66
kllometl·o , o Paenahyba não offerece navegação; ma poder- e
ha tornai-o navegavel mediante a execução de melhornmentos,
cujo despendio seria dentro de pouco tempo compensado p las
vantagens que devem resultar 0.0 aproveitamento de ta via flu
vial em tão longa ext não.

Ia confiuencla do primeit·o de tes rios, o Parnahyba m de 70
metros de lar~Ul·a com uma profundidade variavel entre 110 ,2
e 5 metro.

o seu curso até juntar-se-lh o Canindé r-ecebe muitos tri
butarias mais ou menos con ideraveis, sendo o GUI'gueia o mais
importante.

A velocidade da corrente oscilla entre 010 ,8 e 10 ',6 por egundo.
A cachoeira de Tatú, eutre a bar-l"a do Rio inho e a do Bahi

lonia, e a Vargem da Cruz, a 74 kilomeÜ'o da cabeceira ão
o principaes em baraços á navegação de ta ecção. fóra a de 
tl'uição desses ob taculos, os melhoramentos consi tirão na re
moção de algumas pedras, na limpeza do rio, fa7.endo- e pouco
importantes escavações para (lal'-I11e alguma profuI1didade.

O engenheiro Dodt orça em 50:000 '000 a despeza precisa para
dar-se ao canal, em toda e La secção, a largura de 15 meÜ'os
com 1,2 de profundidade nas baixa aguas.

A secção que se estende da barra do Canindé á embocadura
do canal de Santa Rosa, com quanto seja neve8'ado desde alguns
annos por barcos a vapor) apresenLa obsLaculOS, cuja remoção
não parece faci!.

Logo em seu principio encontrão-se as cachoeiras de Araná,
das Panellas e da Caeira, as quaes, supposto muito convenha
melhorai-as, não reclamam trabalhos urgentes,visto terem canaes
sufficientes á passagem das embarcações.

Abaixo. porém, da ultima destas cachoeiras começão a apparecer
corôas de arêa movediça, e tão pouco estaveis, que muitas vezes
em menos de uma semana o canal muda-se de um para o outro
ladG.

Accresce que o canal desapparece na época das enchentes, for
mando-se de novo, quando óopra o vento alli denominado Pa,.
nahybano.. de sorte que nesse intervallo a profundidade das
aguas não excede a om/i. Tão notaveis alterações no regimen
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desta via fluvial são, em grande'parte, devidas a inconsisten~ia do
terreno das margens que facilmente se esboroa, e aSSIm dá
causa a obstrucção, fazendo ao mesmo tempo diminuir a ve
locidade da corrente, em consequencia do alargamento do alveo.

A sciencia dispõe de meios para remover estes embaraços e
tornar a alludiC:a secção francamente navegavel em todas as
estações: mas tão despendiosas são as obras precisas, attenta a
c0nsideravel extensã.o em que terião de ser execufados. que
impossivel se torna emprehendel-as, em quanto a situação fi
nanceira da província do Piauhy não melhorar consideravel
mente.

Como medida provisoria. convém, pois,' amoldar o systema de
nav gação as condições naturaes do rio, mediante o emprego de
vapo.l·es apropriados 11.0 reboque de cargas e transporte de pas
sagell'OS.

Antes de e lançar no oceano, o Parnahyba divide-se em tres
braços, do quaes o principal desemboca entre a Ilha Grande e
a das Canarias, o segundo entra pelo territorio da província do
Maranhão, dirige-se para o noroéste e vai desaguar na bahia da
Tutoya com o oome de corrego de Santa Rosa; o ultimo corre no
rumo de nornordéste, banha a cidade da Parnahyba, e, tomando

o nome de 19uarassú, vai terminar na barra da Amarraç:.ão.
Ainda que a barra da Tutoya eja de todas a mais fl'anca, o

canal de anta Rosa não é aproveitado em razão da distancia
entl'e a dita barra e a cidade da Parnahyba., emporio commerc.ial
da provincia do Piauby.

O commercio maritimo da provincia prefere o braço do Tgu3.
ra sú, apezar de s r o l'esp ctivo canal muito estreito e tortuoso,

e. tal' além Jis o obsL['uido por um baixio denominadu Maria
Pequena, o qual só permitLe naveO'ução durante as marés vivas;
accre cendo que a barra da Amar['ação I ar e tal' tambem inçada
de QOl'ôas de arêa ó é accessivel na me ma maré.

Propõe o engenheiro Dodt a abertura de um canal que deri
vando-se do raço principal, no lugal' denominado . José da
llha Grande, e s guindo a depres ão por onde actualmente cor
rem as aguas das enchente, vá alimentar o 19uara su, augmen
taudo assim a profund.idade do canal navegave!.

As despezas com a construcç:.ão do canal são orçadas em
40:00 O@O.

As explol'ações feita nos principaes tributarios do Parnahyba
derão a conhecer que nenhum á navegavel, tanto por falta d'agua
durante as seccas, como pelos obstaculos naturaes que apresen
tão.-Vinte e duas povoaçõe achão- e situadas ás margens do
Parnahyba, das quaes 11 pertencem á provincia do Maranhão,
uma ao Ceará, e as demais ao Piauhy, contando-a entre ellas
as cidades da Theresina e Parnahyba, e as villas de Santa Phi
10mena, Manga, S. Gonçalo e União.

EXPLORAÇÕBS

Estudos de linhas (erreas e de naoegaçâo nas bacias dos rios
S. Francisco e Tocantlns

Por decreto n. 4797 de 4 de Outubro de 1871, o governo con
cedeu autorisação ao engenheiro ManoeI Buarque de Macedo e ao
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Barão do Livramento para procederem ás explol'açoes e estudos
preliminares de uma réde de linhas fereas e navegação na ba
cias dos rios S. Franci3co e Tocantins, devendo os concessiona
rias apresentar:

1.0 O projecto para a construcção de uma linha ferrea nos
valles dos rios Paraopeba e S. Francisco, desde S. Gonçalo da
Ponte, onde pararão os tl'abalhos da commissão anteriormente
incumbida de estudar o melhor traço para a e trada de ferro
D. Pedro 11, até o ponto em que começa a naveO'ação do S, Fran
Qisco, abaixo de Pll'apora;

2.° O projecto de outr'a linha ferrea destinada a ligar as bacias
navegaveis dos rios S. Francisco e Tocantins pelos valIes dos rio
Carinhanha e'Paraná, ou pelo dos rios Grande, Preto e Somno.

::l.o As plantas, nivelamento e sondagens das secções navega
veis dos aft1uentes do S. Franci co e Tocantins, que tiverem de
ser ligados pela segunda linha ferrea.

Os estudos começaráõ dentro do praw àe 18 mezes, pela linha
do Paraopeba, e ficaráõ terminados no de 4 annos, sob pena de
1:000S000 de multa por mez de excesso, caducando a conces ão,
se o primeiro destes prazos fàr excedido de 12 mezes .
. Se, depois de apresentados os trabalhos, o governo conhecer

utilidade nas vias de communicação projectadas, erão os conceR
sionario' autori ados a consteuil-as, mediante condições que
serão então estipuladas, ficando, porém su~eitas d. consideração
do corpo legislativo as clausulas que depenClerem de seu assenti
mento.

No caso de se não realisar a concessão, os emprezarios erão
indemnisados dos trabalhos que houver'em effectuado de accordo
com o respectivo contracto, recebendo ;f 75 por kilometro de
traço estudado e escolhido para as vias ferreas, e .E il5 por kilo
metro de rio, afl'luente de S. Francisco on Tocantin , explorado
e consider'ado propr'io para a navegação.

LINHA FERREA ENTRE CUIÜTYBA E MIRANDA

A questão da preferencia do traço para a estrada aperfeiçoada
até Malta-Grosso tem occupado a attenção do governu. Depois
dos estudos e explorações a que mandou proceder e ouvido ú
parecer de profissionaes e da secção dos negocias do Imperio do
Conselbo de Estado, resolveu pref rir o traçado que I artindo
da cidade de Curytiba, na provmcia do Para:Jtl, passa por Campo
Larrro e Palmeiras, desce pelo valle de Ivaby até o Paraná, "
transpondo esse rio, segue pelas marO'ens do lvinheima e Bd
lhante em direcção á villa de Miranda, passando por Nioac.

Economicamente considerada, utilisara esta linha, em grande
extensão, a parte navegavel dos l'jOS lvahy, Ivinheima e Bd
lhante, percorrendo zona fel'tilissima, de clima assáz ameno, onde
existem muitas tereas devolutas pl'oprias para o estabelecimento
de nucleos coloniaes. .

Encarada pejo lado politico e administrativo, terá de SOl' o
tronco prinCIpal de um systema de estradas internacionaes
estrategicas, que irão ter as fronteiras septentdonal e oriental da
republica do Paraguay, e ás da Confederação Argentina pelas
mIssões correntinas, podendo tambem por a provincia de MaLto
Grosso em facil communicação pelo interior com a do Rio Grande
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no caso de oool1ioto 0001 algum dos E tados ituados ao sul do
Imp rio.

A e ta vantagens accresce a de ficar a provincia de Matto
Gros o ligada ao littoral. logo que se con truir a via ferrea,
já autorisada de Curytiba a Antonina.

O "'ov rno concedeu por decreto n. 48-1 de 22 de Dezembro
ultimo, ao Bal'ão de iami e outros autori ação para procederem
aos estudos da referida linha ferrcla, cuja extensão é de 300
legua approximadamente.

Os tr-abalho começaráõ dentro de oito mezes da data do re
ferido decreto, e ficaráõ concluidos no prazo de dous annos.

Se os estudo forem approvados, o govemo autori ará os em
presario a con truir e custeiar a estra.da projectada, sendo en
tão regulados os auxilios que lhes serão proporcionados, mas
dependente de vossa approvação.

Se, porém, não lhe for feita a conce~são, o governo os indem
ni ará da importancia dos trabalhos executadGs, o quaes serão
calculado na razão de;l;. 62,3.0 por kilometro de traço estudado
e approvado.

O e tudos para a navegação dos rios a'cima mencionados eeão
feito~ nas secções em que a estrada de ferro tem de seguir as
1'e pectiva margens, e onde a navegação permittir, em ambo
o entido, o movimento facil e seguro de barcos a vapor de
om,90 de calado na épocas da maior secca, ou onde mediante
trabalho hydraulicos de cu to inferior ao da esteada marginal,
se po ão ooter e ta condiçõe de naveO'abilidade.

O empre arios oeO'ani arão para. a adopção da eO'unda bypo
the e orçamento da, obras e aparelhos necessaeios paea real i
sarem o melboeamentos dos eios.

a bypothe e, já fiO'urada, de não lhes see concedida a e trada,
terão direito a indemni a\.ão de ;1;. 35 por kilometro de rio es
tudado e exploeado.

As condiçõe tecbnic:J.s de tes trabalho con tão do deceeto a
que acima aUudi.

1872

14' APRESE, TADO NA l' SESSÃO DA 1'" LEGISLATURA

26 DE DEZEMBRO DE 1872

I

Linhas {erreas e de naoegação nas bacias dos rios S. Fran
cisco e Tocantins

'Os emprezarios do trabalhos de exploração de ta linhas, a 
sociando-se á companhia Public Works Con truction de Londres,
para o cumpl'imento do conteacto que celebearão_em viet~de _do
decreto n. 4797 de 4 de Ontubro de 1 1, requererao e obtlverao,
pelo de n. 5000 de 3 de J~lho de te anno, nã9 s~ tornar exten
sivos á mesma companhia os faVOl'e e obrrgaçoes que contra
ctarão mas tambem algumas alteraçães do decreto primitivo.

, 16



A 'principal destas alterações consi, tio em clividi r os e"tudos em
dua par'te, compreheodendo a primeir'a o,; Trabalho de explo-
ração da linha, de de GOTH..:alu da Punle até O lugal' em que
o . , Franrisco come\:a li I' navega\'t~j,e (l ,13g'unda, a linha fel'
rea destiuada a ligar a::; bacias do ll1l;lSIl111 dI) e do Tocantins
pelo' valles; uo Cal'inhanlw e do Paralla ou pelo, du' L'io Grande,
Preto e 1.10 Sonaw: o' e-ludo dclS :6el:õt' na\' gaveí do
,", FL'anci 'CO, Tuca.nLin:; e ,eu - amuem'-, E-ta modificaç:lo, não
de brigandO 0- eo)) 'e:;sionllL'io, d re '(\nlJecimeuto geral que
perl11L1im dpcidit, ([ri 'ouyeni 'nL:ia Je pI'OCedeL'--e ao' e;;tuuo da
egullJH uivi ão, 1l::1I1 a grande \anlarrem de evilal' desp ndin::;

avultados com a explorarão desla linba no ca 'I) ue L'e 'onllec L'-Se
tiU'! in 'onveniencia,
. As outra allel'Gll':õcs intert" ti ti I'l"du(:(:ãu ou a di 'po 'içõe:; ;:;e
'undarias Jo l'OntL'cll:LQ Acaba de clltlgllr de Londre: 1\11'. Baylis,

Rng nheieo em dLefe d 't 'tl'abcillio,. Para completaI' II '~'stema
de viação IL1 e,;::; tudo:; n vem inicial' A indi p D 'U\'!"! ligar
a pal'te bai '\a 'OllJ O altO,', Francisco p I' mPIO de ULJ1,! -trada
d e fel'l'o ou tra /n'IN'.'I,

" e~tudos de cxpJonJl;úo, 'UJlIU $liJlJis jil forao fr 'luadus
jJ lo en"'enilUir-u ,rl'LlU ':,

E,r pll)/'('~"i(l c!()8 HiIJ,' TOC((It!1I18 C ,t"l1fjllaf/I1,

A COUl 111 i::: 'âu de 'ngellb -il'us illL:lllllui.Ja de '1(1, Xl'i(Jl"IÇ<t I l'OIJ
~eguLu, 'IU unIa blH.:lm a. vapol' fOrIJ6 'idCl pplo JIIilli tCl'io d~
rnarlnl111 , utl'aV6s:::;ar 'cm LI, 'ustrc e 'onl hlL'ilidade as eilch (".ira:
,lo çanal ue Itabóca,

E,IU p['in 'ipio de AUL iI IIILimo, a. CUlllIlliss.io 1I11'lIU IJU l'ill Ara
f!uaY<I u 'hegou aL" o Iugal' denoJllinudo-Se 'iCll ou Ir'OI'" (' n IH'
'ido JlO[' porto do' ApillClg' "

Tendo, elll COUJ[ rimunlu de :ua' inst['ul:l,'f)e:;, li' 11'L:ollI r
Ingar para;1 bal'CcL J(. pH -sagenl, vi~fo que (I pUl'lo do BaeuJ',Y nàu
uJT ,'ceia. <:\.s conyenientes conlli\:õ :. preferiu O pI nto abai_o de
Seeic,L, elll qUI' O rio, juntando 'uus ag-uas ,i 'rJ um 'aI cd, tenl
IIlellO[' L:o['['·'nteza elll I'rtzâ ri' :na I'L'ofundidad " d"ixa ii: JJ)cU'
gens aO abrigo da' eu 'llent",

="0 lug-ar (,. 'olJlido, li "io, III :-'Ucl luaxiJJla. ençJJ 'ute, tem
7""11-1, u'li"c!Utill IlIuilu pou 'U d'e,;;; lIi\ ,I llas III.lioI'RS'; ccas;
SUa velo('idad(' (; .LiJi du U"',\:l~):} pOl' segundu.

:-il.ei:o. fi(;'t ll1C1is I'ruximil da e 'IradiJ, d;1 H"'<J,-\-isiil dll lJIW II
pOl'tu dn POIlL'icl.llO, e l'ul'lalltL' do '<'IJtI'O "I'ut'lo.dul' d g'adu Oll
Ir'o' gell I.'OS, quaudu pal'a o luluru II: lllUI'UtiUI' S dl'stas I'egoi'-) s.
GOlllpl' 'hendcudo as valllHgeu~ da l;lVUlJl'a, a ('lia :e dl'uicHl'em
mai::; enel.'gi('.a 'pel'si:t 'nLenl 'nLe,

Pal'a alcanl,'elr o PUI"tO tiil iJal'l;a. d (la 'sag-ellL e ligtll-u iL 'Ira/la
da. Boa.·Vi 'La, a L:ommi. ;'io abl'iu UIlI 'arninb de :'i4H"',~,

Nas ultinul' data al,;LaVi.L-:;: <t r fel'ieia 'OlLlllli ão no IU!:iI!'
- Poneiano - ou G-ermano. L:OU10 outl"ora em den minado. '

Espero que o ['" pectivos tl'allalhos, confiad a engenbeil'o
de reeonh cida eXI er'ieneiu. e aeGividade, o major .-\ntonio Flo
rencio Pereira do Lago, pro:;cguirão com rapidez a contento do
gove!'no. -
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E;xploração dos Rios das Velhas e S. Francisco

Recolheu- e a e la corte em Setembro ultimo o 1" tenente da
armada Francisco ManoelAlvares de Araujo que fóra incumbido
por um do, meus illu trados anteces ores de conduzir' o vapor
Saldanha !vlal'in/w, propriedade da provincia de Minas <.:reraes,
do rio das Velhas ao ,. Franci. co, e de peoceder' a explora\ão
de ambo '.

o eelatorio. que apresentou ao mini terio a meu carCTO ma
nife ta a opinii:i eguinte:

Que o rio das Velha. offectuada as obra' que o distincto De.
Em. Liai indicou é naveO"avel desde i\IacaLíba até sua foz (lTuai
uhy).

ue e ses trabalho d vem ser executado - I~om a maior ue
leridad e urgencia porque dos traçado, propostos para o prolon
gamento da e, Irada de fereo D. Pedr'o 11, endo o mais curto,
economico e vanlajo o o que tem de leval-a até MacaLíbas. cumpre
CO\JOcal' aqu lle rio em ondiçõe de franca e con tante navegação.
de modo que. combinado com a estradei de ferro, ligue grande
pal'te do valle cl . Franci co a e ta órte. '

Que ste rio, nas l'ondiçõe,; actuae:, é nilvegavel, hayendo o
nece ar ia uidado. na xten ão de 1493 kilom Iro, na qual
f\ tão com pr' hendiJo. doz municipios. a aber: tre' em i\lina,
Genles, OltO na Bahi"l e um em Pernamhuco. l' pl'e entando um
commerL:Ío d importaçáo no valor de :·l.Ooo:-!OO,~OOOe ti expor
tação no de :3.4.01:6-0.:000, L' ali ando-o e a im a faVaL' de. te o
,aldo d ;{ l~:~~O.

~ e. pOl'taçào do valle de '. [<'l'anci co consi te princ.ipalmente
em gado accum e cavallru', cL'eado m grande parte em uas
ferteis campina, COuro c'o e salgado. genero alimentícios,
a 'u aI', fumo d uperiol' qualidade algodão e tinalment m tae5
pL' ciosos f' diamantes xteahido em Guaicubj", . I oll1âo.
Chique- biqu ,elc. ond ,"pezaL' de ahundante , não -ão 1,1yradns
em 'cala 'onv niente.

Lo tenente Alvares de Araujo d 'creve minucio amente o
c"lnal de de Guaicuby, na ]lL'oYincia de Mina Geraes, até Boa
Vi ta, na ue Pern' mbuco, indi a o melbol'amento, em ua
upinião, indi pensavei, apr'e en~a O"ran_de cópia de dado, esta
listico', acompanhando-o de coo ld eaçoes de ordem e onomica

,o 'ial qu jan~ãu muit'l luz .'obL'e aquella requi .ima l'e-
giõe, t l"llaudo-Hs . nh 'idas,~' não exacta, a menos, appro
ximadamen te.

Em oflicio de 12 de velllbl'O proximo (iudo communicou o
me mo L" tenenl que o vapor Presidente Dantas, propriedade
da pL'ovincia da Babia, depoi de armado DO Joaz iL'o, foi lan
r.ado no l'io de S. Franci co no dia 2 dQ Julho d'e te anno, e alli
âO"uv.L'da a •u bida da ::tgua' para tean p 'Ir a cacho ira do 0
I eadinho e ir até a villa de Carihanha limite da m . ma pt' 
vincia com a d Min s Ger'ae .
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15° APRE::>ENTAOO NA 2' E' ÃO DA 15' LEGI LATURA A 13

DE i\JAIO DE 1 9~

E:x?plorações

NAVEGA\:ÃO A VAPOR NO RIO • FRANCIRCO

TendLl t.:oncJuido a commis ão de que e te mini 'ter'io o incum
bira para explor'aç:ão do rios das Velha e S. Franci coo o lo
tenente da armada Francisco Manoel Alvares de Araujo aprp
sentou uma memoL'ia sobre a conveniencia de inaugurar-se desde
já. a naveO'ação a vapor no ultimo de tes rio».

As evera este ofticiaI que o serviço póde el' eIfectuaJo alIi
em qualqu L' época rlo anno, desde a vdla de Guaicuby até o
anaial do I'iacho da Ca a Nova, na extensão de 12,0 kilometl'o ;
e lembra a conveniencia de serem adquel'idos pelo govel'no o va
pores Presidente Dantas e aldan/"a Marinho, pertencentes ás
pr'ovincias da Bahia e de Minas Geraes, afim de começar- e a
navegação pOI' conta do Estado, fundando-se além di so uma
ofticina de machinas na villa da Barra do Rio lfrande, futUl'a

éde da capital da provincia, 'uja creação se proje ta.
A despeza com a ofticina e com o tr'an porte do pe oal n 

ce ario é orçado por elle em 80:0008000: quantia pouco impor
tante, se attender- e ás vantagens que em prol da lavoura e
commercio d'aquelIa paragen deve trazer o estabelecimento de
uma linha r'egular' de navegação a vapor.

Os altos interes 'es politicos e administrativos que já dil'ÍO'irão
vos as vi ta paL'a a neces idade da creação da nova provincia,
acon elhão tambem que att ndae a este a umpto. habilitanuo
assim o /1:0v rno a pl'omover o desenvolvimento do ferteis valIes
banhado pelo ,Francisco, cuja pl'oducção, já tão importante.
aguarda o estabelecimento r'egular de m ios rapido de tran 
pOL'te para tomar o incremento que lhe a segurão sua' vanla
jo as cl'ndições natul'aes.- OlfeL'eço, a vo a leitura, no annexo
sob a lettra T, a in teressanle memol'ia a que me I'efir'o.

Exp!oração do' Rios Tocantins e A.ra[]ua!Ja

Das ultimas informaçõo prestadas pela commi são inf'umbida
d'estes trabalhos, datados de . João do Araguaya. con la que,
adiando para melhor estação o serviço da vereda, cuja abertura
começara, a partir do lugar denominado - Secica, por i o que
as copiosas chuvas e as enfermidade que accomm lterão o'
trabalhadores não permittião continuai-o, deliberára ncetal' o
estudos da Sen'a de ,Miguel e cachoeira Grande do Ararruaya.

lÔ74
160 APRESENTADO NA 3- SESSÃO DA 15· LEGI LATIVA

A 14 DE MAIO DE 1874

Desobstrucção dos rios Tiele e Piracicaba

O governo imperial, poe decreto n. 5290 de 24 de Maio de 1873,
concedeu privilegio, por 30 annos, ao senadoL' Fr'ancisco Antonio
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de Souza Queiroz e a João Luiz Germano Brubns para estabele
cerem, por i ou por meio ele urna companhia que organisarem,
a naveO"ação a vapor no rio Tieté, desde a cidade do mesmo nome
até Osalto de Avanbandava, e no rio Piracicaba, desde a cirlade
da ConstiLuição até a sua foz no Tieté, na provincia de S. Paulo,
eff ctuada a de obstrucção dos mesmo rios nos luaare , em que
i to nece sario rôr para aqueJle fim.

A navegação do porto da cidade da Constituição aos de Lençóes
deverá começar no prazo de 18 mezes, contado da data da con
e são; da cidade de Tieté a barra do Piracicaba no de 3 annos;
no de Lençóes á Avanhandava no de 6.
A empreza concederá transporte gratuito em cada viagem a 20

cnlonos contractados pelo governo ou pelos particulares, e bem
assim ás respectivas bagagens, e fará I'educção de 20 % no frete
do objectos destinados ao serviço pu blico.

O governo poderá utilisar- e do vapores da empreza para o
erviço do Estado, com prévio accordo quanto ao preço, quer de

fretamento, quer da compra, devendo neste ca o os emprezarios
sub tituil-o por outros na condiçõe exigidas pela concessão.

Findo o prazo de 30 annos reverteráõ para o dominio do Estado,
sem indemnisaçãoalguma, a obras que a empreza houver feito
para facilita!' a navegação.

Com o fito de a segurar a efl'ectiva execução do serviço con
traclado, o conces ionarios obrigarão-'e a depo ita!'. no prazo
ele um anno, contado da data da conces ão, no e tabelecimento
bancar'io em que o governo concordai" ou na Thesouraria de
Fazenda da provincia de '. Paulo, a quantia de 10:000 '000, que
erá levantada quando a naveaação e teja de todo e labelecida.

I everterá, porém para o E tado sta importancia no caso de
cadu idade da conces ão.

1875
l-O APHESENTAno NA 4& ESSÃO DA 15' LEGISLAT RA A 2 DE

MAIO DE 1875

Exploração e naoegabilidade de rio

E' esta pOI' certo uma das partes mai intere sante do erviço
li. cargo co mini -terio da ag!'icultura. commer'cio e obras pu
blicas' mas da que por em quanto não tem podido ser conve
nientemente attendidas. .

O mais importante trabalho de exploração de ta natu!'eza, con
cluido no anno proximo findo refere-se aos rios Mondego, Tioac,
BI'ilhante, lvinb ima, Paraná e 1 ah,)', todo mencionado nos
r1ecl'eto n. 451 de 22 de Dezembro de IS"; 1 e n. :-01 de 17 de
Julho de 1 72. e que deveJ'ião fórmar urna ó linha de communi
cação até Miranda, m ~atto-Gro o.

1.- ;j![ondego

A exploração deste rio começou em condiçõe desfavoraveis
pOI'qile a soberbava-o .uma gr'ande ncbente.

Em sua margen encontrílo- e excellent= madeira de con
tr'uc ão, tfle c 1110 aroeirll, an~ico, p r'oull, (' dro. t •



Forquilha
tem tanta

imas obr'a,

2'<6

As terras circumvisinhas são de extraordinaria uberdade.
A extensão explorada é de J7lk,607.

ão pouco importantes a obras necessarias á navegabilidade
do rio, apezar das voltas rapida que tem.

Do estudos enviados ao mini terio, vê-se que neces!'lita apenas
de 3 pequenas tapagens e de 3,022m3, de escavação em rocha e
23.:362mJ, no leito.

Depois de melhorado, o rio terá um metro de profundidade,
que e elevara em geral a 2 1/2.

na correnteza média corre ponderá a 2 kilometros por hora.
A differença de nivel dos pontos extremo é de 25m,81, e a mi

nima largura do canal de navegação de 28 metros.

TT.-Nioac

Tem 96k ,5 e foi explorado em toda a exten,ão.
Desembaraçado desde a foz, no rio Mondego, at

cerca de lO lcilom tros, é tão tortuoso estr'eito,
cachoeiras d'ahi em diani . que xirriria d spendio i,
para tOI'Dal-o navegavel.

Entre Forquilha e Nioa , i to é, em meno:, de 9U J-ilometro
·de extensão encontrão-s 5 acboeiras, m todo lJ rio 8,
inclu ive as corredeiras.

Ta. margem occid nlal não ha campo aI> rio '. e ~ómel1te

proxlmo ao Mondego e encontrão terTaR apropriada' pal'a e
tabelecimen to agricolas,

Existe ali muilo gado Iwuvio.

lll.-Brillwnlp

A xploração elesle I'i 'ompr.. hendp :W:lk,('iQlI .. ('omeç u no
por'lo de . 'anla Hosa

Ahi sua larrrul'a é ele 'e" 11. rie :!:J mell'OR
'fio é Ião tortuoso eomo n Tio/H'. I" unI lem gTnnd .... f'\

tensõe em linha recta.
De anta Rosa alf" Sele Vollag n ·onll'ão-R. al~uma, I'a-

choeil'as.
D'ahi em diante não 11::" 01J ta uJos que xijão ohra, i.mpol'lan[e~

paea tornai' o r'io naveO'avel: o e tudo mo,'lrão entrplan[o que
.·e leria d faz l' no lei 1.0 rIo rio 'avaçã' de ;-. 102013 •

Para tornar na.v p;av I a parte entr S le oltn: e Santa Ro a.
ter· e-hié de con truir Irp eclll AS, e ri fazpr muila!" sr:lVaçõe
em rocha.

I\. correnteza varia nll'e :~:~ e J30 nlim [1'0' pOI' : f!'undo.
A velo 'idnd ln :dia m Ioda :i linha de navegação nucUJa-$e

em 3600 metro' pOl' hOl'a, A profundidade. d poi~ d fitas a
e cavaçõ s projectadas, será uprior a J m [ro.

No ponto elev. dos da margens de I ~ rio en ontrâo-s ma
Jeir'a de excellenlt:> qua;idade: e eampo ah rtu na parle .:u
pel'iur.

lV.-Ioinheima

_o\. 285 kilomeiros de Santa Rosa ou a 235 Jt'l te '"altas, o
Brilhante fórma com o rio Vaccnria o Ivinheima que desagua no
Paraná por dous braços. O do norte tem 1 kilometro de extensão
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e é fundo em todo o percurso: o do sul, que corre paraJlelo ao
Paraná na distancia. de 40 kllometros vai desaguar quasi m
frente a mbocadul'a de lvahy, exigindo algumas obr'as para ser
navegave!.

p lo braço septentr'ional ha franca nayegação.
ua profundidad minima excede a 2 metl'o..

A velo 'idade média da aguas 'd 2000'0 por hora, ão iguaes
a ondi 'ües do rio depois da jun ção dos dous braços.

Incluindo o hraço sepl ntrioniJl, o r'io Ivinheima tem 20:3,100 kiJ.
Em eu leilo, que fórmado principalmente de pedra calcarea,

ha alCTuma ilha,

V.-Paranó

Foi . pi rada apena.' a parte d'e te I'ia comr.reh ndida entre
as bo a do lvinheima f' lvah" t.:erca de f:>5 kl!ometros-E' na
v g-a.vel nesta Axten. [io pOl' vai,ol'e. d 0"'.\10 de 'alado.

U canal lem de 2 a 20 I11Ptl'O" de fundo: mas o rio. que tem
~l'and l~lI'gul'U. e t;i sem ado de ilha., qne dlm 'ultão ('on, ide
I'avelnlt'nle a na egação.

);a ,ua,' margen enl'ontr~LO-se l'Ol'h do' ha:nJticos, de :20 a -10
metro. ; nas eminen ias ha 1f'ITl"nOS apropriado para colonia .

VI.-1rnh'l

Tflm :100ITII'II'0.' !lo lanruI':l l1a f'll1hol'adul':l e dt'.';lg-na I-'m um
d s 'anas de I :lI';ll1 {I. '

A pLll'te t'xp1ol'ad;I, ot''''dt· a fuz 110 l';u'un;i ; I~ :1 COI'I'eill"inl dI:.'
Ferro. ~ dI' l:'l/.I:-,!) d t''\tl'IH,;;lfl. :'w. tI" Jlf'I·(·IlI' ....O não ha 1llt'1I0S de
:lO g'1'cllldl:', e;tcil,wil'<l>;.

1 al'a ql1l' spja I11l\'l'g-<l\'pl 1'~la :<t:l'(;i"io (. 1l1'(,t's.'1:II'i, t' Ca ',;l['
;)GO.7'ln'~ r1p 1'0C'ha (' elln~tt'uil':í lapagl'n,', "pndo a. Illaiol' (Ie cerc~

de 50 metl'os dI-' 'ompI'il11 nlo.
!'eitas esta,' olll'a.' IPI'Ü na!'> baixas agua' profundidade llperiol'

:l I ml'll'n. A lal'g'unt minima rio canal de n:weaaç:ào, er:í cI 50
Ilwlt'os.

A \'el (~irlarle mpdia (la ag-uclS é de 1:-00111 pO\' ii t·s.

YII.-Rio rrrpim

A "plol'açüo d'e-:IB I'io, nn. rI' \'incia de Amazonas. conOada ao
hOlanieu .Ioã 1 ô1l'ilo:-a l{o.ll'i!!lH:''':. 1,t'vpIa qu I m liou milha',
'en'a dI:' ] 110 kilol1lell'os dt' l'UI'. o : e que só p na\ega\'1:'! no in
'tll'no. l' 'li nda a:,:, im paI' vapol'l"s de pl:'q neno ealado.

No IE'ilo do I'io Jw muitos baixios t' 11111;1 l' ITE'c1t'il'a na l:'xl~n. 50
I"'o'\illl<lmenle d <I kilom tl'OS'.

YIII.-.Y(({'l'rt({~(70 I' melltoraml'nfn rios rins Pir((c;('(/ú(( e Tif'!t;

Uepoi de enl:elado!'\ o, 11'lhaIlio!'! ele eXplOl'llc;ÜO E' desnhll'I1l'ç:ão
do" r'io. Pil'acicaila t' Tielé. a companhia. Paulil'la de i\avel!!l ';'ia
pe"dio qu l'u" t' el "ado o capital da PIl1I'l'en de }-U:O"O '000, que
el'U, a -00:000 '000. e alter'ad!ls a, clllUSUJet 2' e 3' dCls lJUf;1
<ll:ol1lpanbal'ão o decreto n, 5~90 de 24deNhuo de 1Si3.
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A alteração da clausula 2' consi tia, mantendo-se a navegação
que, dentro de J8 meze d'aquella data devia começar, que
começou efiectivamente entre o porto da cidade da Con tituição
e o de Lençóes, em consentir que a d'este ultimo porto a Ava
nhadava tivesse começo em quatl'o annos, c ficasse e paçada a
da cidade do Tieté á barra do Piracicaba para depois da antece,
dente, e quando á referida cidade chegaI' alguma via fenea.

A modificação da clausula 3' refere-se apenas ás dimensões
dadas aos vapores,

Estas alterações fOl'ão autorisadas pelo decreto n, 5 97 de lO
de corrente.

1877
18' APRESE TADO NA I' SESSÃO DA 16' LEGI LATURA A 15 DE JANEIRO

DE 1877

r ave[Jabilidade de 7'ias

I

AFFLUE 'TBS DO AMAZONAS

A commissão incumbida ao engenheiro Rocbeville, de explorar
alguns dos atrluentes do Amazonas, poucos l'e uHados ba pro
duzido,

Infelizmente concorreu, em parte, para isso, o naufraO'io do
pessoal da commissão, junto a bocca do Aibu (canal entl'e o rio
Amazonas e o rubú) na oeeaslão em que ia dar principio a ex
ploração do rubú.

Perigo imminente correu a vida dos exploradores ne a
occasião, em que se perderão quasi totalmente o in tru'mento
e material para os trabalho ,

Por este facto teve a commissão de regressar á idade de
Manáos, e de esperar alli novo in trum ntos e acce sorios,
que, sem demora, farão-lhe remettido .

No anno de 1875 foi a!Jenas enviada ao ministerio a meu cargo,
como trabalho da commis 110, uma planta da bacia do rio ilves,

A bacia deste rio é formada de um bl'aço do Amazona , q'1e,
ramifleando- e, toma os nome de Paranarnirirn de i1ves, e
Paranamil'im de Capella; do rio ilves; do lago araca; do
lago Cama sari; do l'io l'ubú; do 1';0 Matumá e, finalment
de l'io Jatal'lt, além de oull'O. de menol' impor·taneia.

Pelas "na!'; ob en'açõ " yel'iflcou o chefe da commissão qu ,
durante a" agua minimas e médias os dou Pal'anás o l'io ilv
e o lago '<tl'aca, ão perfeitamente naw'gaveis pOl' vapor S ap[ 1'0
pl'iados

Em 1876, a commissão eon luio, até ,'etembro. a eX'plol'ação no
rio Andir;i. que tem suas cal eceil'as IHlS monlanha do Arali(~I'1
:1' ;!{J' 7" lh~ latitudo Sul e 1.3" 20 1 'iI d longitude O do Rio dl" ,Ja
neiro, e d emboca na margem dir ila do Par'"nâ de RetIIIO!'\
tambem c' limado Tupinambarana e Ur';ll'io, o'l'ca de 7 kiloml'll'''s
a OE de Yilla-Bella <la Impel'atriz e 3"; do rio Amazonas, del'01S
de um CUl'SO de 267,

E' navegavel por pequenos barcos até Terra-Preta, na con
fluencia com o Apuisanema, A de pezas para m l1:loramento
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das condiçõés do ,rIo estão orçadas em 9:9905000. Ainda não farão
remetl.idas ao mini teria as plantas e desenbos desl.a explo
ração.

O re pectivo relataria que contém interessantes informações,
sel'á publicado brevemente. Não se tendo obtido desta commis ão
pelos accidentes e demora, occorridas no decurso dos trabalhos,
O. resultados que fora de esperar; e, podendo esse serviço, em
bora de grande importancia, ser espaçlldo, resolvi dal-o por ter
minado a::ll de Dezembro proximo findo.

II

Exploração dos rios Tieté, Piracicaba, Rio Grande e
Mogy-guassu

Tendo-me repre 'entatio a pl'eflidencia da I rovincia de S. Paulo,
sobre a conveniencia de se mandar proceder a exploração das
secções navegaveis ou de passiveI navegação dos rios Tieté,
Piracir,aba, Rio Grande e Mogyguassú, com o fim de se alcançar
mai uma linha de communicação com que se podes e contar para
o projecto, que o governo diligencia reaHsar, de uma estrada de
ferro entre esta capital e a provincia de Matto-Gro o, resolvi
por aviso de 29 de Acrosto ultim6, incumbir de te trabalho a
uma commis ão dirigida pelo intelligente engenheiro Benjamin
Franklin de Albuqu rque Lima.

E ta commis ão concluio já os trabalhos de campo.
Procedeu a explorações peeliminares no rio Piracicaba, desde

a cidade da Constituição até a,juncção do mesmo rio com o Tieté:
ne te. desde o ponto de juncção até a sua confiuencia com o Pa
raná, e neste ultimo rio, desde aquella confiuencia até a do Rio
Geande.

'l'ranspôz os saltos de Avanhandava e Itapura, no Tieté e o do
Urubu-punga, no Paraná.

O chefe da commi são dirigia-se por terra a villa de Sant Anna
do Paranabyba, provincia de Matt.o-Gros o, afim de contractar o
indio Cayapós que, segundo se dizia, erão os unicos que sabião
navegar o Rio Grande.

Descendo o Paranahyba, de de a barra do rio de ant'Anna até
o Ptu'ana, foi o mesmo chef encontrar'-se com a com missão acima
do salto do Urubú-punga, onde fi udando a tripolação das canôa ,
eguio com o inrlios em demanda do Rio Grande.
D sde que.a r()mmissão entrou neste rio, continua e ropiosas

cliu\'H>; ob taram n trabalho. E, porquecomeça::-se o rio;.t. encher,
:ldoe el'am algun indio, o que produzia de animo enl.re elles,
que não quiz'sl'ão mais proseguir n'uma viagem, per'igosa em
tempo d cheia.

Foi as im que a com missão só pôde chegar até S. Francisco
de Sedies, na jll'ovincia de Minds-Geraes, á margem direita do
Hio (jl'ande.

D'ali reti";II'Hm 'e os indio para suas aldêas na /);lrra do rio
de ant'Ann:1

A commi"",ito inhilJida de continuar as exploral:õe,: retirou-se
para S, J aula depois par'a esta côrte, onde e tá concluindo os
~ rabalhos de gabinete.

A me ma COlllJUi, !'ia, só considera ]lÇl.vegavel durante t9dp O
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anno, ::l parte do Pal'ana compreh ndida d sr'le ncima. do Uruhú
punga ai \ a bana do I io Gl'ande: d'<tli em dianl . lti kilom 11'0
de t rio até a ua l)l'im il'a eac]loeim denollllnuda SaUo da
Onça.

Importa accres éntal' que a região pL'oxima a esta parte nave
guyel é muito pou'o llal ilada. havendo ap nas na Jlarte ] er
t,encenl a JlL'ovincia ne l\I:ttlo-G-r'o o, nlgumaR fazf'nda' de
cl'iação d gado,

• ta explOl'a ões preliminare fiz L'ão-, rlesde]6 de Oulu111'O,
dia m que partiu a commi ão da 'idad da Con"ltitui;ão. al":3
U Dezem br'o em quI:' chegou ao alTa ial d S, Fmnci, co de
.'alles.

Depois 4u' a commi são apL'es otal' S U r latorio p der i mi
ni trar-vo. mais ('il'cum,'lanciaua informaçõe. a l' speilo da
naveaabilidade do- l'io. de qu ol'a m o('cupo.

rn
7,;,"p{"/'{"',iu tio ,.iu r/"s Nr)/s

_ ao nw paL'ece de~l'a"ido dizel'-vos, n·.... le lllgul', 4ue ao mini",
ledo ,I m II cal'go tenl sido pr s nle,; illfuI'l\la ÕP. "ohl' LI po ' í
hilielarle de facil nav,~gaç;ii no do ri s Bois. rle ri", () arl'aial dt'
Anic.nns. I·' J'gll'l.' di.lanlt' (lpe,,;)s d" ('apilal de (T0~a/. alI a
"aLTa du 1I1e 1110 l'io ('om o Pal'cln,''',1 im, nu I:'\tt'n '-lO dI:' '''I'l'a
de.:2 kilomelL'os,

E' Iaclo e I . 4Ut' E'mhOl'a noliciado pai' mais I]f> nm P"l'llll'HrlOI'
ainda qUE' 'onl div'rg ncias. (',1/' r' d SlJl' npl'idam IIIE' all"l'i
!-ruado pOI' P " oa (;0111 petE'nl

PI'f'lendo. pois, Illanlhtl, pl'ol'edf'l' LI P""IOI'LU·f·le.· no inlnitu dt,
conhe('PI' JS mf'lhuL'anlenlos di" i[llP pl'pci ii o I,jn pHl'a..;t' I I'ual'
navegal'el.

E' meu de ignio. a' im "I' c dt'ndo l'I'np I' ·iUII'U'. plJl' llH·jO·
f' ceis e p ueo dispendiosos. 11111:1 I;I 'ii linhLI de ('I' l1llnuninl 'üu '(1111

a cc).pital de Goynz. o qU" se cons 'il:\lil'/I log-u qUl' Sl' eun 'Inla a
viaI l'I'ea pal'll Mattll-G-I'O. fiO, 1111 qu,llquf'l' lIull'<L qUI" pll"~a apl')
veilar ú navegarilo do rjo do.' Boi.. ,

19" APRE~r:NTAI O :'olA 2' ~r:ss/io lIA lli' 1.1,:1;1 I.ATURA F~I I" UE

.11 :'0111 o 111, ] ~77

1 '((l'erf"ú,fi,Ir,I!p ri,' ,.in.~

EX 1'1.01 V:ÃO nos RIO!' '1'''''1'1:: I': 1'111A['I(',lIlA

Terminad s s II'nlmlh <: ele campll e1esla t'XI" l'<1r;ilo. f'1I'iiL) I 1'

lIani<:adl)::; oS I' "peclivos pll:lnofl. nlgun, rln::; (1'1:11"" i" SI" ;)l'hüu
eon 'luidos, () en!!'enheil'o Bl'nj,lnlin FI'"nl,lin dI' AlhIlIIUf'I'qUl-'
Lima. chefe ria com mis:;:üo i Ilt:U m hida riOs eSll1dofl. "pl'e. nlou
I'ebtol'io, 'onsidel'l;lI1do p dei tLl nl 'nl f' pl':ll iCLlvel oe. lal1l"It'cinl 11 to
de uma linha ue navellaç{io ne J:iü'7 kilomeu'o:-,. jnlel'l'omjJida
apenas rOl' 2i3 kilometr' '" ne "ll'ada mal'ginal. de ue U salto do
:I,vaohandava até o Grubü-punga, passando paI' Itapu('l:\; a
saber:
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TOL.
Da cidade da Constituição ú barra do Piracicaba........ . 159
De te ponto ao alto do Asanhandava...... 294:
D cima lia alto do Urubú-punga a ant'Anna do Pa-

ranahyba 70
De lLapura. pelo Paraná, lvinheima e Brilhante até o

poeto da ete-Volta· , , *4

Da tl'ada maro-inal, teremos ,........ ]367

Reunindo a esta extensão , ,.................... 223

Da e trada mantinal teremos............................ 15HO
=

A uespeza com e te melhoramento ri 762:·173 000. a ;:;aber :

,'0 PII'aci ·aba , . . . . . . .. 2J4:.25SuOO
» Tiel~ , 413:0008000

,'a e tl'ada Jo Avanhaodavlt no I rubü-punga.. ::13:7 88000
I ilranü P ["inh ima,............... 21: 160; 00

762:.173;'000

E.'La viu. de c' mlllllllica 'üo pal'a ;,h\llo- ;ro::;~o liga-,'\:', t)a ('idade
da l'on:-:ritui('âo. Li 'stl'aJa de f 1'1'0 Iluana.

( 1l1t':-:mu .engen h 'il'o suggorp , "omo pl'Q\'eitoso' ai vil l'e.. a
tl'all 'rl)I'lltaÇ~lO da eolonia militaI' do II.aJllll'a em penitenciaria
aA'L'i('olu, t-' a funda<.:ão. lIO pel'cur-o do' do, lvinheima t-' Bri
lhante u p lo rio PaL'do, u estah lecirnento" analogo att\ Ki al'
":Ilil'undcl Ull até (' eum!;~: estau lpl'impnto que tel'iúo po/'
ponLOs inicia a eolonia do Uapul'Cl.: pL'estando- e rl'e fat'te
gTande pr\'iço ,1 linJla de 'cmmunicaçii.o pelo Pil'<Icicaba e Ti tê,

A de:peza de ta 'ommi,;;;:;âo fni apena de 17'-1';) pOl' kilomt:tl'o
dI:' l'et.:onlwC'imento.

~OO APHESE~TADO NA l' ,'E ,'ÃO IlA 17' LEGISLAT RA, A ~7 1m

DEZE~lBRO ))E ] ',R

SllcefjafJilid(u!l> dI' :,.io~

]

~IELIIOR I\IE.' 1'0 n)~ RI s I'LIlIYl'E. AUIAD.\ E Ol' f1~0 :-1.·1 PRO\ 1:-' 'IA

I). BAIIJA

: tlendl'nuo Li!' "olicila 'ue:;; da pre idl-'n ia da )l1'C1\'inein. ,la RallÍa,
da. cam,lI"L municip<'lJ de lIhéo e de llahil.1nles da, m:l/'gen, do
Ilnh~'p , incumhio u govel'no 1m pel'i31 no n~enlH'il'u Renjeomin
Franklin de Albuquel'LJUe Lim.l o ;:;fudo d meio. nJ qtll:1rJo :l
eXlinéção de uma planta aquatica. yul~amentedt-'nominadaDama
du La!l.o, qne pelo de. envolyimento que ha lomado. c Iacilidadl"
<.:om que e decompõe, não ó L~m pr'oduzido a obstl'llCção do~
!'ias ltahype, Almada e outl'OS, sinão que !la trazido damno a
saude pu'blica.
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Pelas instruccões expedidas ao me mo enO'enh iro com avi o
de H) de Julho do anno proximo passado, recommendou-se-lhe
que procedes e:

I', a um reconhecimento geral do indicado rios, levantando
a planta da parte navegavel e da que facilmente e póde pre tal'
á navegação de pequenos barco .

2", á sondagem em toda a exten ão que póde ser m lhorada e
se achar obstruida;

3', ao orçamento da despeza indi pensavel á desobstrucção.
4°, ao e tudo da planta e do m ias de evitar a reproducção.
Ha.vendo ido orçada em 35:~ 68170 a despeza nece saria para

restituir ao menci<;mado rio a ua antigas condições de
navegabillidade e não a comportando o e tado da v rba foi forço 'o
adiar e te melhoramento.

II

Melhoramento dos Rios Pindaré, TW'iassú, Mearim, Itapicurú e
GuruPU

Acerca dos melhoramentos d'stes rios, que tanta influencia
deve exercer' na expan 'ao das foI' tas producLol'as do Mal'anhão,
dil'igiu-me o presidente da mesma provll1cia, o int l'e ante oflicio
qu encontr'al'eis entl'e os annexo, ao qual nada é nec ario
accre.'centar para por em relevo a utilidade da provid n ia
pr'opo ta.

Não comportava, pOl'ém, o credito destinado a sel'viço de ta
natur'eza, ainda ma mo a desp za ne e saria ao indi pen avei
estudos, e a im o declarei áquel1a pre idencia.

1879
21° APRESE ITADO NA 2' SESSÃO DA 17' LEGISLATURA, A 10 DE MAIO

OE I. 79

Tada consta sobr explol'ação, m lhoramento ou navegalidad
de rios.

1 80
22' APRESENTADO NA 3' SESSÃO DA 17' LEGI LATURA, A 14 OE ?lAIO

DE 1880

Exploraçclo do Rio de . Fnancisco

Terminados o estudos do pal'to de anta a que em ouLt'a
par'le me refiro, passou a commis ão hydraulica a occupar- e da
exploração do Alto . Francisco, na f rma das in trucçõe qu
lhe farão dada por aviso de :19 de Junho do anno pl'oximo
passado; e tendo encetado os nece sarios exames e observaçõe
a 12 de Agosto, concluiu-os com exemplor aclividade, de modo
que a 8 de Fever'(>,il'o ultimo chegou a sta côrte onde desde então
se ha empregado no. tl'abul1lOS propl'ios c1e cl'iptorio, que ão
considel'uveis e vão sendo continuado om todo o e,'mel'o.

e~uudo informaç s do di lil1 lo ellf!'enheil'O W, l\lilnor Ro,



l)Ol't.", b fc rh~ li mmis llo, Ili obra netas allills par.a /l frlllQca D.l,

v Nação do rio, na ecção omprehendida entre Jatobâ, e a ca
choeir,L do obradinho, com a exten ão ele 428 kilometros . onde
'e elepariio numero as achoeira ou corredeira , consi tem na.
l:on 'entr'ação da 3"'uas cOlorente', de tórlDa a augmentar a pro
fundidade ele um do. cana . pOI' meio de pequeno dique locaes
de repr'eza e outros 10nO'itudinae com o fim de alongar as rampas
rednzindo a sim a for-ça da coreenteza,

Taes obro, pre. ume-se não terão de exceder, algarismo redondo,
a 750:000~00U.

a 4' . eCÇ<lo, que vai da cachoeil'êL do Sobradinhc á de Pirapóra,
com exten ão de 132 kilometros, limi{,ão-~e a obra nece arias
a remoção de rochedo. e ao baJisamento de outros para que e faça
francamente a navegação, que já ali é perlDittlda a pequeno
barco e vapore .

Póde er timado em 50:000"'000 o cu~to d'e ta otea.
E' parecer do engenheiro' chefes que nada cOD\'ém desp~nder

na l' ecção, que vai da. foz até Piranha:,:. emquanto não e ter
minal' o ferro \'ia que contornará a. cachoeiras da 2' ecção e
não rÓI' leyado a etreito o m lhoramente da parte uperiol' do rio.
Com o empl'ego de navio de vapol', de pequeno caiado, e roda a
popa, para rebocar barcos ou lancbões adequados ao commercio
local, poderio ser facilmente vencidas as cororedeil'as que são
entr'etanto rapida de mai' para el' superadas pelos barcos e
vapore que pre entemente ali navegão

Por e te meio entende o me mo enO'enheiro, erá mais re,
duzida a de peza para melhor'ar as cachoeir'a .

1 2
23' APRESENTADA l'A l' Il ÃO DA 18' LEGISLATURA A 19 DE JAJ'IEIRO

DE 18 2

Exploração do Rio da Velhas
Tendo- e finado o ena nbeieo' . M. Roberts quando se àiriO'ia

em commi.' ão deste ministel'io a estudar os caracteres technico
do rio da Velha e meio de IbeIacilitar a navegação d Macau bas
até Guaicuby, na bana de:'. Francisco, foi incumbido e te tra
balho a uma commi ão dirigida pelo enO'enheiro Benjamim
I' l'anklin de Albuquerque Lima que acaba de offereeeL' o relatorio
preliminar, publicado no voI. lLI dos Annexos.

Como vereis, não ha 01 todo es e p rcur o de 109 legua alto
ou cachoeira ma c0rL'ed iL'a , con istindo a obra nece arias
na abeL'tul'a e alargam nto de canae remoção ne rocha
con trucção de dique d pedra ecca reve timento, tambem de
pedra secca, de alguD ponto onde as COrrentes fazem eroçõe :
GbL'as congenel'e. Ia pL'ojetada pelo engenheiro Milnor Roberts
para a Dav aacão do S. Franci CO, e, no dizer de chefe da com
mis ão, simples, economicas seO'uras.

Posto não s achem ainda terminado!': os tL'abalho de gabinete
presume o engenheiro [·ranklin Lima que o custo do melbo
L'amento pl'eci os á navegaçno por barco de vapoL' do calado de
1"',0 continúa durante t0d.ÇJ o anno, era iuferiol' de 2.000:000.. 000,
dcspeza com a qual podeL'á seL' por este modo obtida uma via
fluvial de 588 kilometros.



Ser-vos-ha presente o orçamento definitivo logo que, e ultimem
o referido trabalhos.

1 2

24" APRESEI\'P.DO NA 2' SE ÃO DA IS' LEGISLATURA, A 3D DE ;\ilAlO

DE 18 '2

Exp/o/'Uçtio do Rio ,Ias Velhas

.' r-vo -ha (J1'e 'eo te o relataria apre -eu lado pelo engenheiro
B njamin Franklin de AILJuquer lU Lima que foi incumbido de
e-tudar' os caracter'e' lechnicos du l'io ,la Y 'lha' n: melho
ramento nel:e~ ar'io' a facilihl'-lhe 11 navarra 'âo 1Itr6 ;\la nuba.
e (j-uaYl:uhy, na barra do rio ne '. Franci' 'o, m~ xtfln ão de
010k,5;5O

R pulando inapI'oveita.\'el, 1'10 razão ri' , ua pequena profundi·
dade,de i8k,30 entl' "'Ia 'auba,' 11 bnrrl! d Taquara sú,<.:on~iderol1

o Irecho <lCjuelle ngenuc.'iro o ri I m unas se 'çã , , uma ele Ta
qU1;lI'aSSlI a barra du Pal'aúna P, outra de Par' una. a G-uaycuhy .

.Na I' sec!;âo, l:Olll o cI 'senvolvimI'J1tO de :~72 kilol11el,I'O" o cur o
do I'io é mui sinu SO, Fi nua d' /:lu metl'os a larg'ura. normal. ;;(,
e.-c dida nos ponto· que nec','silüo I' onele o pl'ojeetan) 1ll
Jhor<~mento. e 'la COII1U lia 2' s 'r'(-~o não tem o rio 'altos ou
'C:l.choeira', mas cOLTedeim', a que' i;uprojlrialllBull' dão O' rib i

rioiJos aqu lIa denominaçtL(l: <:ontilo- e 17utre i\la aubêl r~ Pu
['aúna, sem fallal' de oull'os ponto,' uitlicilIncn(e l1C:l.ve~aYei ,

Opina O eugen!..Ll.lÍro-(;hef· que a felTo-via, que 'o alfasla
da!, l1lêl['g 11' do ri , pr curando o planall ond e"f avou o leito.
pod l'ia per 'onel' gl'ande ext 11.';1u Dl Iioha l'e 'ta neliclando
ll' muilo a di lall'ia. .

Da H<~ITa uo Pill'UÚ nil à do ' ' . Friln i 'cu, na 'xteu 'ÜO Ul~ 237k: 4,
o rio da Velha,' ,\ meno' sinllO '() do que na pl'im Íl';l e <;50.
Depaf'ãu-sc n' Le tn'cilo 1~ cOI'l"dcÍ['as, alôm de ponlos de dil
li ii LI'Hn 'itu.

A L pogr'apliia das nHlI'gen' nIPlliol'a I'on:id nWt\lm ut.e PI1l
relaçào aO LI'açauo U(I uma f'l'f'o-via, sendo qu nos lU? ki-
lomeLro , que ,-H cunl1io ntl'e a b' lTil Jo Paraúna o J'ibeirao
do I ieudo, 'ão llluil iclVol·<.t"ei:s as condições par'a alinhament05<
re, t9s d gmnlle ext f! <io, ('11['\«::; de ~ranrlc raio 1\ d clivirlade.
IDlI1lmaS.

i'i'uma e 11' uLra ·...(;<;âu as obm projetada:- pilrá facIlitaI' a
navegaçao de bal'co:5 d vapor, d cajado de 1.0.0. ,ão ODO'enel'es
da propo 'ta pejo finado engenl.Jeiro \V. ~I. Robert para a na
verrar:ão do rio de S, Francisco; impl " '011 0111 i<:1I , errura.

'onsislem as our'as na aberluc1;l ou alal'gamento d canaes
atê :~o m 'tr08 de largura e 1m,:l- de pl'otu ndid«cle ' no fecham n to
de falsa. [m sagens por meio d' dique' d ped1'1;I. ec a c m 11m;
alLul'Q, m,lxima d 1m ,50; Da r m çã de ['ocllas no l"ve, lim nlo,
lambem com pedr'a secca, de algulls pont.o' da maf'gem nd as
COf'['ente produzem el'osões,

O custo das obras, compreheodendo a acqmslç:ão de reboca
dor'e , lLLudla de vapol', canoas e lanchões para carga foi a. si
orçado.
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l' Secção

K tação d 1- cla e na barra do T<tquara sü .....
Duas de 2- cla e: sendo uma em JeljuiLibá eoutra

em Trahira .
Dou ponto. dt: paradlt: sendo um na Jaguára

e oulro em !l.ULO Anl Dia .
Dou:s L' bocadore a 70:000,· .
Sei lanchõe par'u carga : .
ranoa H 1l11l ['ial para ·ól'\'i!';o .
Peqnf'na lancha de vapor " .

I(} Ofo pal'a admini I l'aç;ao , eventuae , etc .
Melhoram 1110 do l"io . .
R mor;ão d tronco' lue obstm m o ·1-ll1al .

:20 .!:Jecçri.o

Dua ~taçõo rlt' j' ela s(·~: s 'ndo LI ma na Barra
d PanlúDa (-\ oull'a 11(1 buaycuh.r .

Quatl'o ponlo' UP parada.: sf'Ddo UI1l na balTa,
do L'io I uL'do, oull'O na do Bicudo. um na
barra da I ieclad~ e outro na do arrenles .

Dou' l' bo 'aJoL'e a 70:l)OO' .
Seis lan '11:18 pal'<l ~;ll·ga... . .
('ano"::; e l1latel'iai paL'U o :ul·vic;u " .
Pl~qUBIHI. lan 'Im a vapur .

III Il l'ar;1 ;ldlllillislr<t.l:ao, U\t:IJLuaes .

;,,[~lbutalll ulo d r·i0 , .
Rl~moç:ão tifO LL'on '1S f[n oh<;lrllfllll u riu .

()('C'alllt'lJto da l- " ~G(;au .

50:0008000

60:000 000

20:000 '000
HO:oOOSOOO

fjO:OOOSOOO
20:000~000

25:000~00()

375:000~000
37:50USOOO

332:947&129
18:000~OOU

7ó3:4·n'129

100:000$000

40:000 '000
J40:úOOSOllU
:.?O:OOO~UOO
20:000gooo
25:000 'O O

·rolal......... 1.624:053~360

E' approxLm .Jamente com e ta de peza qu podera el' ob
tlda uma via fluvial d 5" kil., que () chefe ela eommi -ão julga
pr feeivel ,ob II a p 'eto .'C nOlnico a fel'! -via, seDd aquelJa
mui qu 'umcieuleuâosóa n c idctclflsactuaestla- indu'trias
do valJe rlo l{io da . Yelba:;;, mel' ti qu devem naturalmenle 1'e
suHar d(I iII renlén to de tae indu leia no I riodo d um quarto
d' eulo

Em ap. ia de te JUIzo e na confomudade das sua~ inteuc~õe ,
junlou o chefe da commi ão ao .eu I' !atoeio nma expo i~ão do

I,ado da inliu LL'ia agl'Ícúla e pa. toei! no municipios de abará,
u. t' Luzia, 'ete Lagóa , Curvello. Diamantina e Guaycuhy,
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00 aluinrlú dos dados 0lligid08 ntLQ Ii'apt m la o lúadas
o elementos necessarios á alimentação de transporte por viu.
fe['rea.

Com o relatorio do enCTenheü'o Franklin Lima sel'-,\"O -ba di:
Lr'Íbuido o do e tudo geolorricos que eJIectuou o Dr. Orville A.
Derby nos valle do rio da Velhas e Alto S. Franci~co.

Tão interessantes debaixo do a pecto scientifi o quanto pelo
a pecto industrial, põem em relevo e tes estudo a immen a
riqueza mineralogica de grande parte das regiões exploradas.

1883
25° apresentaelo na 3a sesscio ela 1S' legislatura, a 10 ele Maio

ele 1 83
I

DE OBSTRUCÇÃO DO RIO PARNAHYBA

Apó O nece sarios e tudos e reconhecimento, eJIecluados
na fórma das in3trucçõe que acompanharão o avi-o de 7 de
Fevereir'o do anno p['oximo passado, a commi são dirigida pelo
engenheiro Benjamin Franklin de Albuquerque Lima começou
em Julho o trabalho de de obstl'Ucção m corredeira e ouU'a
paragens difficeis de te rio.

i'la . ecção do rio comprehendida entre o povoado da _ lma e
a cidade de Amar'ante, onde a com missão e tabeleceu a sua éde,
são quatro o, pontos que maior difticuldad ofl'erecem 1:Í. nave
gação: a co['redeira da Bôa Esperança, onde eno['me lagedos
obstruem em tres quarta parte a lal'gu['a do rio, deixando dous
canae ,o mais profundo dos quaes e acha ohstruido naentrada:
c Poço do uruhy, onde a rOLação do grande volume d agua., que
se precipita por ent['e rochedos, produz um l'edomoillho de eixo
vertical. tanto mais temeroso lUantO mai obem a agua: o
canal de Cajueiro, cuja entl'ada ó diIficullada por pedras e tron o
de arvores; e a corredeira da Vargem da Cruz, onde o rio, de 
viado por um banco de pedl'as, fÓl'ma um canal perigo o na
curva convexa.

Além deste ha outros [onlos de pas ag m diffi iI na rcfer'ida
secção e cujos melho['amentos serão 12ouco de pendioso .

Entre a cidades de Amarante e rheresina existem as cor
redeiras dos Ar'açàs e das Panellas, ainda não estudadas.

As obras necessal'ia' á ecção do povoado das Almas a cidad
ue Theresina são assim orçada' pelo engenheiro chefe, tendo ido
adoptadas no orçaménto a unidades de preço em vigor na coo
strucçi"Lo da ferro-via D. Pedro II , para a exlracção de pedra, a
unidade, determinada para os melhoramentos do rio das V lha .
Corredeir'a da Bôa Esperança... . . . . . .. . . . . . . . . . . . 7: 098900
Poço de Sul'uby............... 5 ':995$000
Cana1 do Caj ueÍ1'o . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . 9058000
Corredeira da. Vargem da Cruz................... (\2:4648900
Jlba do enipapo................................ 2108000
Rebojo das Melancia 2078600
Passagem elas Sele llhas......................... 5:!-lSO:}000

Somma... " . . . .. 136:69~$400
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Porc ntagem (10) pal'a ventuaes , .
Pequena lancha de vapol',.",", .. , .
Admin i 'tru<:;ã.o technica em I ' meze ....•........

Total. .. , ... ' •. ,

13:6698240
12:0001;000
32:4008000

U)4:7618649

da limpeza do rio ltnpi
e d d rio Mat'acú e

17

Os tt'abalhos atú agor'a effectuados hão ido:
No anal do Cajueiro achiio-se qua,i pI'ompta a obras

julgadas nece ar'ia tendo ido baJi ada duas pedra, a jur'aDte
do canal rebaixada de 0"',30 a ;rrand pedra que tornava periO'o a
a pa sagem n'e te ponto.

Terminado e te trabalho, que o Te cimento das llgua não
rermittiu concluit', Ficará livl'e o tl'an ito a vapore do calado de
um melrO e de força mediana,

N:t 'orredeil'a da Va1'i~e'u da 'l'llZ foi começado o ervico de
arl'azamento. deixando d efrectuar-, e o lançamento de rédras
pOl' deI' ndet' este sel'vic::o do Oncul', o de uma lancha de vapor.

'0 Poço de SUl'llhy 'omeçou a ai ertura do canaL latera' que
d ve evitat' o grande caminho da agua na enchentes: lel.. do
pl'Oduzido 1.;) 1211\3 a e cav"çâo feita em rocha ViY'l.

fi

De oús{,'ucr;c7.o do rio de S, Franci,'co

Em vil'tud da di 'po, ição da lei do ol'çamento vig nle foi no
Ille<da uma commi- à . dirigida peloeng nbeiro .\.DlOnio Placido
l'ei:-;ot Amarante. afim de lenu' a el-r ito a de'ob tl'lIL'ção do
rio de -, Franci 'co entt· o porto de Jatobá e a 'achoeil'a do 0
bt" dinho,

Acaba de er recebida a pl'imeim communicação do enO'enheit'o
cheE.. , datada de H> do mez ultimo. •

A commi ão achava- e a caminho para Joa7.eiro, tendo sido
gl'atuitam 'nle tran podada com todo () material de de errinha
ai a ponla do I['ilho p la empreza con tructo['a do pl'olonga
monto da f r't'o-yia da Bahia. ü. ,~, Fl'anci coo

1 -±
:J6',-Aprescntado na ,1' ess{io da 18 Le{Jis latura,

a 7 de Maio de 1 3.

MELl-IOBAi\1E:'\TO DE RIOS

I

Rios do Jlal'anJI {ia

Pela pr irlp.ncia da peovincia do Mal'anhJo foi in umbido O
engenheiro [almerio de Cal'valbo Cantanhed ele dirigit' o tra
balhos d melhol'amento dos rios da provincia, TIl diante in
stl'Uceõ ,na quae lhe oedenou que, t{lnto quanto po sivel, ob-

rva~se li plano indicado para. aqueIJe fim pelo engenheieo
Ra,V111u nilo 'i i:-; i['a Belfort Roxo,

Oeganis"do' o, planos e orçamentos
CUl,,'I' d de a yiUa d dó lé a do Pi



, apll.rem do Gebir,Y, [orüo ultimam Dt j'o~lo em hasta publica
("te' ,_eI'Yi~;(' , 'endo orç:l:fdos aquell em 3\">:671$500 te m
7:ül'i,:-O(l, !\üo con,ta ate ,!!rOI'a o r'e ult;Jdo da licitação,

'1'01 nalldo-!:"e neces, aria cJ 'xplorêlç-t'::i e aO 'lu lo, uma
lancIJa de vapor, foi autori,ada a ]1I'e idtn 'ia a adquiril-a conl
o c,t1'actere te<.;bnic qu' a natUr za do e tudo xjgi~ e,

Pol' conta <10 crt:dito de 1UO:1)01 j'OOO conc dino pela lei n, 3\11
ti 30 de Uutubro de J<' . ~ para Om IJJol'amento do do do l\la
l'anbão,tem e despendido : em 1 '2-J :l a quantiade5:'H'I1;)'()
uom o' e tudo' do l'io ltapicul'ú , no xercicio corrente arena'
a de 3:645S000 até Fevereir'o ultimo,

Entendem com e te objecto e serv m jlUI'a m ,tl',H' a impor
tancia da de,ob trucção do, rio' do larao 'üo a s guinle lInha'
da falia com que a pl'esideDcia da Pl'oviDcia abl'iu a ultima ,e ão
da A embléa Legi lativa :

« Ke ta província a zona mai poyoada, e 'ou "'uint mento
as mais producloras siio pOI' um lado as lU e avi inJjão da co la,
e por outr'o a que mal'g iio o CUI' o do O'l'andes rio navegav i .

« 'orno el'a natural, a pOI,ulaçào afllulU para aqu 11 lontos.
d'onde podia mais facilment eXjlol'!lll' o eu Jwoducto, eahi
fundarâo, e de de o primeil'o te111 1;0 o maJor'e (abel ci
01f'ntos de lavoura, E ta zona, claro qu não preci am de
e, Lradas de feno, A ua expc rlação já e Jaz peJo mal' ou pel '
rio e 1111. de auO'm n tal' O'l'adualmen te a !lI'OllOreâo ~ue fOl'l'11I, no, •
melhorando o porto da provincia e ampliaua a area ana ga
Çã0 f1Llvial. )

cc De uma expo ic;ão apresentada ao mini 'leeio 110' 11eg cio,- Ja
ngl'icultuea, ommeecio e obl'as publica, peJo 11" nbeil'u
I Cloymundo Teix ira Belfort Roxo a 12 de Dez'mbro de 1'82
extrahi os eO'uintes jado obre a extensão navegave! de alcruns
rios ela provincia :

Mwnim: -mwegavel no in erno na exten ão d 120 kilom tro,_,
e no verão até a cacJloeira, ,'l,il metro di (uni do] 'LIll,

Itapicw'(Í: -navegavelno in erno cerca de 350 kilome!ros, no
veeâo 4(;0 kilomeL['os,

Mearim:-nav gave! no iny 1'110 na xlen ãode 37U kilometeos
e no verão até pouco acima da Lagem Grand ,

Pindare: -navegavel no invel'no na exlen 5.0 li 2:30 kilometro ;
e no vel'ão até a villa de l\lonçâo_

Pel'icwnan:-nClovegavel no inverno cor-Ca d ]·10 kilom tros; e
no v rão 55.

Tur!JassLL : navegavel no iov mo na ex ten ão dIlO kilome
t['OS, e no vel'âo 66,

1 ão po :suo dado algum c,bl'e a exten üo nav gav 'I do -~l'u

jabú, que aliás não 01I rece grande" embal'aç ti. navC'gal;i\o,
carecendo sómente de limpeza, Mas ó no "ios acima. rnencionatlo~
tem a p1'oviocia 1520 kilomeLeo' de naveO'açiio livre um'anle me
tade do anBO, e poderü tel a. em qualquer e 'laç:â , 10"'0 que es
tiverem concluidas as 01 ra, de de, obstl'u 'çüo e limpeza qu o
governo gera! se empenba em promover.

Ora, a constl'ucçti.o de 15~U kilomeLros d c'st.J'ada de 101'1'0
absorv ria. n:1. mel hol' hYI tbese, o enOl'me capital de
40,OOO:OUO O, e ó esta con idel'ação bast<tj,al'a tornar evidente ,L
irnmensa superiol"idade dil. navegação fluvial sobre qualquel'
outro meio de transporte. Tão é de viação rapida, mas é de viaçl10



uaraLa que a nossa lavou[';). carece: os h'etes elevaJos embar
ga-lhe tanto o desenvolvimento como ê.l cachoeiras do l'Í

Resta a z na dn alto ertão até onde não chegão o rio nave·
gav ... j' tia ]1I"ovincia mas e La não oflerere paC' emquanto pro
d uc Ln qu 1'0 :,ão 1lliment:lr O tl'afeO'o de uma estrada de ftTrO,

ESChS amente povoado e cobertu de vastas pa tagen J os
no so l'tõe não t m outra indu t['ia enão a pa toril, lIem
e~p dam ulro produClG além do gado,

:' 'r'ia, poi', inconcehivel, a politica que fo e consumir impro
duC'livam nle em cu lo as e LJ'ada~~o alto ertão os minguados
recur 'o da pr'ovincia, dei.-ando em completo abandono as vias
d communicação muito mHis economica, das outras zonas,
aonde jà exi Lem intere~ es cl'ead s.

1\0 entanto, parece-me que e'la pl'eoccllpa\.ào constante de
c 'trada de f ['l'0 não tem coo(;oITido ]louco para desviar a
attenr;ão rios melhoramento. realmente necessario e exequi
vei na viação da provincia.

A meu ver, lodos os e, forças do poderes provinciaes devem
c nvergil' por' emquanto para e Le doi ponto :

lO, tendel' o mai~ po 'ivel a cirea da lIavegação fluvi:.l, apro-
veitando convenientemente os auxilio" que o gove' no geri.ll con
ced> pal'<1. a desob trucção dos rio ; 2", construir boas estradas
com mu n " que ligu os ceo tros productore aos porto mais
vi inhos d0s '!lesmas l'ios.

E' bem mode t ,e (~omo vêde , o plano que proponho, ma em
-ua cllmpleta execução terá a pL'ovincia (L'abalho para muitos

anno
II

Nio ParnahUba

Uuran Le o ultimo anno 1)['0 eg-uiu nos tl'abalhos encetado no
antel'ioL' a commi são incumbida, ob diL'ecçáo do enO'enheiro
Benjamin Fnlllklin de Albuqucrque Lima do e tudo e obra
neces',nias êi. .lesou Ll'ucção do l'io Pal'l1ahyba. teodo recome
ç' tio si multanearnent O me mo' trabalhos oa corredeira da
""Ut'g-em da Cruz e o Poç \ do 'al'ubim, 100'0 que no mez de laio
pel'mílliram a agua efIecLUul-o,

Embora não pode em conc!uiL'- a obra precisa a e ta
dua di f'ficeis pa 'ag-en , o melhoL'amen to obtido é :l tt tado pOL'
dois facto de imp L'tancia pitl'a a navegabilidade da e ~:5.0 onde

e tem realizado o traballto~.

m d'e, tes facto foi a pas agem atL'a" 'Is do no,-os canaes do
CujueiL' e Yargem da Cruz de um(\. !.lill'ca d calado d um
m trO a qual, em outro au_-ilio que ns remos, de ceu de Ama
J'itnt até o porto da _ marl'ação, apezaL' de se achal' o rio apenas
O",: ' acima da e tingem.

Pl'OViL ainila mai l'obu ta do !.lons L'e uLLados da obL'a oJIe
receu, h'L POU(;O, o vapor JUllqueira da companhia de Navegação
do Pal'l1ahyba. uhindo de nd' Ü, meia fOl'l;a a cnr'red ira da
Val'gell1 da 'I'UZ. Comquanto o rio estive e ulll ,9U acima da
e liagel1l, o faeil It'ansito.de um na.\'io rle calado de ImlO. di
pont!lo apena da v locidade ma:-...ima de 8 kilometl'u pOI' hora
:1. ~egul'a que, concluida a. obr'as, nenhum ob taculo embar2
gar:i <.~ l'i1.:ssagem de v' pore de ca1a10 de lm,OO na e tiag m
malS v19orosa,
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lIevel1l él obra l'eCOme(;ll1' em ,Junho pl'oximo futuro, epol'Lt
em que a agua a~ per'miLfil'ào, t ndo a commi .ão, entl'elant').
prepClrado Lodos o elenlento' ne 'e' al'ios cL cOlllinuClc;:ão activa
do tra lJa 1110',

A ha- 'e encomm .ndado e poderá brevemente empl'egar-- no
'er'viço da commi ão uma lancha de vapor '00 truida com /)

especiaes caracteres technico apropriados ao fim a lue se des
tina o navio,

III

Rio de ,Francisco

Para ex cução da lei do orçamento viO'ente foi nomeada. uma
commissão dirigida pelo ng-enheil'o Antonio llacido P ixoto
Amar-ante, afim de leval' a ajf... ito a de~ob trucção do rio ão
Francisco entre o pOl'to de Jatobà e a cacho ira do obl'1:ldinbo,
Tendo begado a lU de 1aio de anno I roximo pa ado ao porto
de Santa A:lna, pequeoa puvoação ituada a ei kilomelro do
Joazeiro e cinco kilometr'o acima da cachoeira 00 obl'adinbo,

. e tabelec~u alJi o e cl'iptorio 'entrai e os depo~itos, encetando
sem perda de tempo os trabalho pl'elior.inal'e para. a lo'ac:ão
das obras, eO'undo onvinha para aproveitar ú pou 'os lU ze
que re tavam da estiagem.

a. extt'emidade inferior' da ecção do rio:. Fr'an 'i 'o gel'al
mente conhecido pela denominação de rio desempedido 132
kilometro abaixo do alto do Pirapóea e 4~ kilom to acima
elo porto de Jatol á, lonto terminal da fen'o-via Paulo Af
fon o. d mora a ca hoeira do ~obl'adinllo, a pr'imeira da que
olferecem 'el'io obsLaculo á navega ão nke o aItn e o pOl'I ,
Em uma depre ão ou planice d 1(1 a ~o kilom tl'O" de lal'~ura,
entre duas ,;inta' montanhnSll fOl'madas ]l'!2 rrot ~ o

acco do Meio e do Tatuuhy á direita, do Cal'rupto e do
Sobrado á esquerda, 'OlTe o 1'10 por entr banco e multidão d .
eabeços de r'o 'ha gran itica (gneiss) que se licram as 1a es
d'a~uelJe serrotes e dão origem as cacboeil'a .

N este trecho t m o rio a lal'gUr'a média de 1.700 metl'o, e é
dividido em dois br'aços pela ilha da 'U h eira. O maior volunle
d'agua pa sa pelo braço da margem dir' ila, ma o canae iio
I.áo obstr'uido , tortuosos e perigosos qu' ste lado se torlla
in trao itave[ Da va. an te,

O I raço da margem esquerda tem lar'gura media de 150 metros
e foi o escolhido e peopo, LO pelo emiD nte ng nheiro ,V. M.
Robed' para ser melhorado. Algum; ,'apido , multidão d 'a1 eço
de pedras e,'palllado aqui e acolü, e cachoeil'él d nominadas
Pedras do Saúdo. Poço Redondo, Soúradin/io e Crimillo 'a,
temam perigosas a~ pa agen, e diflicuHam a navegação,

O caoal mede n,360 metr'o ; a queda total lI'esta xl n ão é
de 3'",'iR, ou na razfw de (J'n,4 por ki10metro: a deR arga é de
cerca de 140 metros cubico. e n volocidud 'var'ião muito de um
para OUtl'O logar', sendo a maxima 11, !l,: UO melro por hora,
ómente encontrada na cachoeira 'rimino 'a.

Por este canal sobem e descem as barcas que frequentam o porto
do Joazeieo e navegam o alto ,Fran 'i, co ou rio dcsempedido, A
navegação eflectua- e a var'a " remo , irg::l.,
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A plrlllta e o ni\"l:llam nto do braço do. obradinho abrangeram
10 'OG.G metro' eJ1'ecluaram-se mai de ~O(}O onno pal'a deter
minaI' a dir'et:ção do canal mais fundo nOR trechos mais acciden
fano. t ndo ~ido tamb m mal'cado o nivel cOITe pondente da
e tiag-em,

Execu(anuo o,' projecto ol'ganisados pelo en~enbeiro Roberts,
pal'a melho['amento do referido braço, projectou a commi. iio
um Cc'l.nal de :311 metro de largura. nos pontos mais apertadr"
com 1"'.25 ele profundidade miníma na estiagem, não devendo
a velocidad da agnas xceder de 9 kilometros por' hora. (\)

Além da de.ol tl'ucção das cachoeira e do. ra rido forão
ad ptanas as obras eguintes: um molhe no ponlal uper-ior
ria ilha da Cachoeil'a, com 200 metro de comprimento. destinado
a de 'viar para o canal volume d'agua iCTual ao que alli pas ava
na va ante: e cinco dique de comprimento de 30 a 100 metros.
de tinados a guiaI: a corr'ente ea concentrara aCTua~ onde ão
pouco profundas.

A ext nsão do canal projectado foi dividida em dua~. ecções,
endo dir~gida ;:\ da pl'im ira pelo enCTenheiro João Amarante

e a da egunda pelo engenheil'o Augu to Ramo. -
O opel'!'ll'ios, I ela maior parte moradores da localidade inteira

mente inexpertos, forão ensinado e adextrados em experiencias
de tiro feitos em terra, já com a macbina electrica, jã em ella.

A 2 de Julho forão inaug-urado, os trab"lbos de desob trucção
em etembro as obra que completão o systema de melbOl'a

mento anoplado.
P~I'a rumr a pedras ubmel' as no rapidos ou nos 10CTare

I'a o. mpr CTal'áõ-se não só ac os de al'eia, construindo muros
com ala em fórma de tl'ar zio. ma lambem gr'ades forr'adas
om taboa m fÚl'ma de diedl'o ou de proa de navio, om o que e

logr'ou facilitar' o tl'abalho da mina, des,ia.ndo e amortecendo
a COl'['en te ,

Contr-uil'ão·se CTuindaf1( pal'a 1 vantal' pedl'a do fundo do I'io,
um can'il com tl'ilho de madeil'a pal'a tran pOl'te das pedras da
pedl'eil'a at a baeeanca do rio, barcaça e ou tI'O pequenos apa
relho neces ar'io~ ao el'viço.

A despeito da dimcullarle naturae á~ obra deste CTenero.
m par'ag-em ollde ra preciso cl'ear qua i tudo, caminharão o

trabalho rapida e atisfactoriamente, e tr'e meze depoi de en-
eLado havia e conseguido ra gal', alravé do )'apidos e ca

choeira que impedião a navegação, um canal com lO a 20 metros
de larCTura e I a 2 meLl'o de profundidade para e!' ulcado por
vapor _ Pl'epal'ado o "apor Presidente Dantas, ueto no porto de

ant'Anna, n'elle desceu a commissão a 6 de OuLubro, no ri~or

da estiagem, pelo canal do obr'adinho nLé a cidade de Joazeiro,
d'onde a 12 regl'es ou ao ponto de partida.

(l) 2 ,51'01' se~undo--:-o que é já notuyel.



Apezar da improprieciHde do navio, a experien ia oeu o, re
ull.ado, nJUi ali;:factol'io, patenteando a imporlancia r1a obnt

executada lIaquelle tl'echo do rio

Sobrevindo a enchente que não p rmitliu continuar n obras
come~ada para melhol'amento do canal do Sobradinho foi
di ren ada a maior parte do pes oal operal'io, sodr'estando-!:'l'
na me ma obra que.ó na Y8 ante podem er elfectuada.. Pam
'ompleta de oh trucção da cachoeir'a e do C<'1beço de p dl'll.'
que ob truião o canal, falta t'emo\ r o re to da pedra que1H'adas,

Acbão- e k'1.mbem rluasi concluidos molbe do pontal dLl, ilha da
Cachoeira e o. dique. que completão o y (ema adoplado,o qune.
e tão con truido na e,'ten ão rie 402 m [r'o .

Elevou- a 2350 metro cubico o volume de pedm xll'ahida
. no canal e em terra. tendo iuo empregado 8(18 no dirtu , . ín:)
no molhe e 878 no fundo do )'io, om () tran rorl d ;)(l0 a 1001)
melro,: a 4'n o numcr de tiros de mina. e 12()[j d f gacho , na·
quaps e mpl'egal'i.i n ô:~;; Idlogr'amma d dynamil·, :W:!, "ilo
gnlmma de polvol'a, :1:)04 mil'. ele ·slopim e J t:>ô cap, llln~
BicUol'u,

onlÜlUal'am no rio 1;IS 01 el'\-nçõe d cala, n sonda a
determil,n<:ão de velocidaJes. miL pet'Juen[l, turma o ' cavaqueiro;;
emprega- e em lenra na eXlra~ão de p dras para 'onciu:'lüo da
obra. , e na oITicina completam- e fi l)I'ep<I['11I11- e rmbal' 'a~-e
todo o materiaj necesF'<.\l'io a 'ontinuaçào dos trabalhos. rlU1'C11I1 a
estiag 111, n~s cachoeir'as do obradinho e outl'Gt qu ficiio "haixo
dacidadedo Joazeil'o. Achfw- coneluido. todoso!~d C'nho!'.df'
planta e peT'fi] ua rio. na extensão de 1l)Cf.lUO.ü melros.

IV

Rio Jagual'clO

Em additamento ao contracto celeheauo a :30 de .Junho de 1>;i6
com .To. é Joaquim de ~al'valho 13:l.t fOt'ão conlnl'llttlo com ()
me. mo empl'eiteiro, a 13 de Fevel'eit·o do anno [ll'oxltno pu;.; ado.
v~l'ia obra' P' ra melhoramento ri' l'io .Jag'uarão bem omo a
de ob trucção da baeea e pO\'to) da cidade daquelle nome, e"'undo
as planfa e orçamento or''''ani . do p'lo ngenheieo Cado, FI'IlY
e modif1c:vlas pelo enl;eoht:út'o Lopo Gonealve Ba to l\'Ato.

As obra' contl'actada fOl'ão a rlragagem da b' lTa e do. baixio
João .Ta intho, Periquit e 'astelhano. a extracção c o quebra
mento da pedeá exi tentes ne te ultimo baixio no poeto da
cidade de JaO'uará] e a con, lr'ucção d estacada. na ilha de Joii
Jacintho. anta Rita, Ladeira e Potl'eieo. deyendo a dragagem
extl'ac ão e quebramente oe peclea' a eguear a pr'ofundid<lde mi
nima de 1'",70 nas mal'és baixas

S ."'undo informação pl'e.·tada no com ço do ll1ez ullimo pell l

engenheiro fi 'cal, apenas fall.ava pal'a ' mpleta tel'1l11na<:üo ri:);.;
obra e.'C:lvar uma coróa formaoa entl'e o cana s do Ca I.elhano
e Per'iquilo pela revolução cau. ada eis aeeias pela dl'agag m.
Contava o engenheir'o que dur-ante o me mo me?: ,Ie importante
melhoramento pal'a a navegação interior do Rio Grand do ui
chegal'ia a eu termo.
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21° Apresentado na 1· sessc70 da 19. {egi latura, a 30 de Abril
de 1885

IELHORA~fENTO DE RIOS

I

Rios do ')1aranhão

l-O intuito de dar conveniente applicação ao credito concedido
para d • 'obstrucçú'o dos rios de t:1 provincia, o Governo Imporial
re olveu nomear uma commi ão bydraulica que foi igualmente
in umbida da obras de melhOl'amento e COI) ervação do porto,
na conformidade da in trucções expedidas em data de 20 de e
I mbl'O de 1 81.

A commi são foi nom ada na me ma data em que expe-
dirão a in, tructõe , tendo por chefe n engenbeiro Alfl'edo Li •
boa, I'emovido de l' encrenheiro do prolongamento da e trada
de far'ro de Pernambuco, Declarada posteriormente sem dfeito
a I'e pectiva pOl'taria, foi nomeado em 26 de Dezembro o enge
nheiro Franci co José Gomes alaça, para dirierit, estes tra
balhos a respeito do quaes o ajudante engenbeÍl'o Palmerio de

arvalho Cantanheda. llpr'esentou, na qualidade de chefe intel'ino
da commissão, o relataria, de que são extrahidas as informações
que julgo dever ministrar-vos

s trabalhos da commis ão farão iniciados em fins de TO
vembro de I ç4, imultaneamentH nos rio ltapi urú e Pindaré ;
llaquelle desde o povoado denominado liradouro: o primeiro
qu e ncontl'a no alto do rio, e neste no aflluente Marucli, que
li cr11 a cidade de ianna á capital,

O l'io Itapicurú mede da na cente á fóz 1000 kilometro ap
proximadament ,do quae~ 750 pódem el' n:lVt'gado em todas
as e ta,õe por 1arcO de pequeno calado.

A navegação regular do . Luiz a Caxias, 430 kilometros,
espera a commi ão com seu~ trabalho, podei' addicionar, até
J\larço YindoUI'o, 2~1 kilometro , e a im levaI-a ti. villa de Pico. 1

já. tendo, no começo elo cort'ente anno, limpado 20 kilomett'o
de rio e remo"ido as diffi uldade da cachoell'il do Canal Torto,
a mais perigo,a, p la qual con eguião fazer de cer e ubir uma
lanclla a vapot' do calado de Orn,70. N'e ta cachoeira forão I'e
tieado 174 metro cubicos de pedra e ainda e tã por concluir
() . rviço. Além de te tr'abalhos a commi ão determinou 3
lal itudes e 1011güude d 11 pontos diver o, alcu lando para lI~s
a declinação da agulha lõl1agnetica; e feí'. repetida observa<,:ões
meteot'ologicas.

Reali at'am-se 17974 ondagen , notando-se que em 11685 foi de
orn,DO a profundidade minima de 7 metro a maxima. a l'e6
tantes 6') ü a minima foi de 0111 ,80 e a maxima de metros,

I ar'u que o rio ltapicurú na parte uperior, i to é, da foz do
Alp~t'cala ii. cachoeira de '\ et'a Cruz, olTereça li navegação UI11
'anal de 18 mp,l,l'os de lal'gura e na parte infe::rior um de 36,

ambo com a pl'ofunc1idade minima de Inl,20 tor'na- e ner. sario,
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SE'gundo o orçamento que apresentou o engenheiro atanhed',
['emovel'2254 Lr·onco.' ele al'vor'e , limpar 140:i7lJ meLro oa ma['g-em
fl 'querda e 13(:)680 na dir ita: l' Lil'ur 42SÜ metl'o eubico' de pedra.;
lHI2 dito de ar'êa de diver' a corredeiras e mpre~ar 1016:)
meteo cubico de I edta,

O t.rabalhos indi pen avei no rio ltapicul'ú áo orçado' em
307:669r3:)O e podem er' reali'a]o m 4 annos,

TO rio :v.Jar'acú, pdncipal afTluenle do Pindaré. Oseniço d de
ob~tru çã.o t ndo omeçado a 1< de No" mbro do anno pa ,ado
pro gu om regu1aridad . acbando- no fim de Janeir'o ultimo
em lai de metade 'on luido

Falta, porém, o op r'aç~LO da dl'agagem para augmento da pro
fundidade, e que e d ixou d fazpr por falta de maler'ia!.

Além do tr'abalhos upraindi"ldos pr'oc 'deu a commi,' áo a
desobstr'ucção dos igal'apé , Boa Vi ta • carú, afJIuenLes do Pin
dare.

A commi áo di põe do eguint material f1uctuanl par'a a
desob tl'ucção de rio': ma lancha a vapor' dtnomll1aJa Barão
de Grajahú, de a o, 'om dou' h lict acommod,,~õ , para
quaLro pe oa, 'm e, calar de taboas obrepo las, de ',I1'v,t111O
lr'es alvarengas de madeil'a de lei, do ant.igo el'viço das ar a
do porto, com capacidade para 25 tonelada 2 ditas dt ftlTO e
aço con truidos em Inglaterra, com capacidade para 2G lunelada
dous cascos.

Existe mais uma barca de escavação que estava sendo armada
no P9rto da capital, para ser empregada depoi na dl'llgagem
dos rIOS.

O rio Pindaré oITerece boas conrlições de navegabilidade 100'0
acima da foz. onde os s('ccos diffi 'ulUlo a passa~ m. das bar 'àS,
Vencidn , porém, os sercos, os ou lrl 'ulos qu , enc ntl'á • iro
mad ira C8hin<1 no leito, niio, ndo difTic:il I'emo\' l-a, d 'u
que a commis ão disponha do malerinl ajll'opr'iado,

II

Rio Pm'l1alt//úrt

Apezar das difficuldndes om que tem por' v z s lutado a ('om
missão incumbida. da de ob tl'acção e melhol'amento do ('io 1 ar
n~byba, originada na exiguidade da ver'ba de que ha podido
dI por e no eITeito das e wç:õe . pl'O eguiu lIa no tr'abalho
com vanLnjo 'o . I' ultndo,', ]\01 'ol'l'edeil'a <.la YLH'gem da. l'UZ;
farão re(,('ln çadll em ~2 de Julho <H; nl,l'::IS, t' °canal ficou . m
a pl'ofundinade minima d 1"',10 no I'igol' da secca.

O Lr'a!ndho exe 'utadn, na 'orTedl"inr Roa Esp rançn, r, n i 
tir'am no <lITll, am nto e 'xlracçâo de I'enl'a. nl1con tl'UCÇÜn de
muralha" Na da. Melancias a pl'ofundidadt minima do 'anal
foi elevaria u ]m.25,

A 30 dI' .ianeil"o ultimo I'e lava llpenns completar o aprofun
damento do canal lattel'al do Poço dll ~or'ubim, para e d,'I' I'Ut'
ter'minado o melhonlJTIenLo da l' secçiio do J'io, ell1 condiçõ '" ne
poder seI' pel'corl'ida em qualquel' e la~~lo POI' \':II'0l'es de UIII III 
tro de call1do e de for'ça superior a nove kilometl'o por bora, um
o fim de estudar a 2' ~ecção de te ['io, o cbefe. engenheiro Benjamin
Franklin de Albuquerque Lima, emprehendeu uma "iacrem de
I'econllecimen to aL 'anta Philomena que, eO'und se pre ume!
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'el'<1o tel'mo ela na\'f~g<lç;ào a \'apol', partindo de :\'ova York, ponto
I rminal da I' ,ecc;ào. l:ltn :W de Agosto do anno pu ,ado: em com
panhia do mediuo ria commi ão DI', Joaquim AnLOnio da Cruz,
e do esuriptUt'Mio Francisco Gonçalve' Meü'eJle ' EJIectuou· e a

iagem em u:.tnüa cober'la. a reboque da pequena lancha a vapor'
da capitania do Pal'Dahyba, indo em outl'as tI 'e p quena canOa
o pe 'nal nece ~al'io aos el'viço que cumpl'ia executar'.

máo e tado da lancha não pel'mitliu a subida além da corre
deil'<l de anto E'tevão, a 216 kilometr'o da povoação de Nova
1'OI'k. tct exten,;ão encontl'aram- e os 'g-uinte ponto de
diOieil]la ctgem e a' corTedeil'[\ : 1" do Cel'cado ~" d Cana
vi il'a :{" do E pir-ito 'ant.o. 4" da Ilha do alobl'o, 5" do CUl'i
mafan. 6" da lIha dI' ,Jos, 7° da lIh" do Uru suby, 8" da Ilha
ele . Pedl'o. 9" da lllla da Leandl'a. lu da Ilha do Cardo o Il do
\' ado ou H. man o de ,Ft'CLnci co, 12. do Andrade. 13 do
Ul'llbú e l-! de 'anto Est.evão. A vi la da' ob ervaçõe" Lei/a, o
eng-enheil'o chefe 01' ou appl'oximadamenle em 300 conLO a des
peza com o trabalho nece- 'aI'IOS ao e-'tabeleciment.o da na
veg-ctção I'egular ne te tI'echo na lIlesmas condições das da
]. 'eução,

Expõe, entl'etanto, que e poderá obter economü\ de cel'ca de
UO conto, limitando-se a navp.gação por vapor de Im,O de ('alado
até a barra do ['io Balsas e r'eduzincto- e o calado d'ahi em diante;
ma o incon enientes de emelhante reducção não eriào de
cer'r,o compen ado pela economi':l. indicada, cujo calculo aliás,
não e. telba m estudo definitivo '

A IH I'g-n ra do r'io ne ta ecção varia de O a 150 metro , ex
ceI tuad'J o ponto precedenlemrnte mencionado. uomo de diflicil
pa agem A pl'ofundidade elo canal con e1'\'a- e empl'e upel'ior'
a Im,50. A uecli\'idade geral é appl'oximadamente de 0"',1 4 por
kilom tl'O. attingindo a '1'" !'l, ti na cOI'I'edeil'a de Canaxieira ,

A v louidade ~da agua é de 0111 32~ a 2""~Oli' pOl' e"'uodo. A
COITp.nte' segu m unI SÓ canal de secçao regular: com tudo, al
guma. ilha a diyidem fOl'mando pa ag n de pouca rl'Ofundi
dade qu' o ua nneiros clenominão va~;o. A' margem' âo el vada

ron i.tente , de .od que as emhente pou<'o e boro'),mento
occa ionão,

Até a baTTIl do BoI ''l. • nenhum tributario tl'az ao Parnahyba.
stlpprimento d'aO'ua que lhe alter'e o volume. A região percor
I'ida é qLla i toda de, el'ta; ma, en erra elemento ba tante para
PI·O. pera de ell\'olvimenIO, de de que e fl'anqu em meio, de
L'OIllIl1L1l1i 'ação,

DI

Rw de . Francisco

'\ c; ommi,', ti d que é chefe o en~pnheiro \nlonio Placido
J I'ix(lro Am;ll'untf', incumbid'l do melhoramento (ln )'io de
Fl'unci co. 11;10 Tódf' coneJuir dUl'ame o anno proximo ) a ado o
Irabalho!> ,'" r.e!>( b, II'llC~ão das cachoeiras do obl'adinlio. porqu
a enchente (.' obrigou a u p ndel-os. '

Pouco, entl'etanto, ficou por .fazer e ° re uHado obLielos a se
gnrào 9 bom, exito dos 'trabalhos, que vão er emp['ehendidos nas
0achoelnt rtuadas abaIXO da cldad do .foaseil'o, O canal pro
l ctado.. que d ye['l' ter a exten Uo to~al de 9,~GO pletro , i1 prQ-
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fundidade de 1111 .25 e a lal'gura de 30m , atrav a m linha r cla as
pl'incipaes cachoeil'a, endo de raio, uperiol' a 121J 11I a CUl"VH,

mpregadas nas altas, e de!l kilomeLl'o pai' bora a v'locidade
maxima. Pela sondagen feita, apó a reali ac.:üo do tml alh ,
verifica s que a e ção d finiliva do ('anal of!' ['ece. gCl'almente,
condiçõe mais vantajosas do que a dei rminada )lar- ele:
limite, da me ma sorte que a ob I'vação demon tr'a que com a,
obl'as executadas o l'egimen da agua ha ido altel'ado m
beneOcio da naveaação,

Forão exll'abido' durante o anno 19D2,n3,T71 de pedra: 1440m3,2!l1
no canal e 4621113,480 na jledl'eil'a, em ,ec 'o

De le material fOI'ão empr'O'ado no dique 3 7103,170, nos
molho., 47I,u1,'7!J1 e no fundo do rio lO~a"t:l. LO com o tmn porte
de soa a JOOO m 'tro, , Con'ummio- e o f'guinte matel'ial 'xplo
sivo : 1170 k,ilognl.m~la, de dinamyte ' ,101) de Jloiv I'a, :J6()o me
tro de -t.ojJlm e 1836 e puleta~, Lpndo [(lo de I G4 o numero d
tiro. e de 4 '6 o d fagacbos, de :!2:1 o cl \ ne 'as debai"o rJ':tgua ... dI'
:2 em lena.

Com o vapor Presidente T>nnfa.<: fi/. ram- e diver a exp 'rien
cia , enconll'ando-se tll'lna!-i t1lgum t~ll"liLraçO n:1 caclloeil'l1. do
Gni)lLljlO entre Joa,'eiro e Cal'ipú,', qu fica a nl kilometros
abaixo.

As vantagcn de '5eS melhoramentos jii . a manife ta pol' con
sid I'avel de. nvolvim nto da navega~i:lo nll'e o ilaixo e o alt~

. Frnnci co, e r lo emprego de v las, y, lema ale Ita puuco alll
de cOllh('cido.

As embarcaçõe coo istem m paquetes e barco~, endo o
primeil'os canúas aberta' ao fi 'io e0111 fundo alarga lo de uma
ou de muitas taboa , Us barco ['eO'ulão a lotaçã.o de 10 a 2( to
nelaG1a~, comprimentod ];)a20metI'0 ,ecaladodeO"', Oal~'.. ;-.

O principal genel'o de importação ai' O de exporta!;flo:
fumo, couro" café, Loucinho, a~ ueal', al'I'OZ, l'apadura. Ic.

As b' I' 'as pel'corl' m o alto . Fl'anci",c , na eccüo mpre
hendid'l entl'e Joa -eil'o bar!'a do rio da Vclha~, c' rcu, de 1:30:)
kilomelros, e alguma~ já se dit'ig-em ii Búa Vi ta e a Jato:.Hi, ponto
terminal da e tr'ada rle felTo de Paulo AtI n, o'

P lo' !'E:conheeirnenLos eITecLllado' em Janeir'o e em lembro
do anno finrlo e d accol'do com o pl'ojt:!clo do ng'pnlteil'o \\'
Milner Rubel'ls, fúr'ão Ol'çados <tpproximanamente em 1-10 conto
as oUI'as nece sarla a de obslJ'ucção da cacLloeira' d nominctda, :
Concha, Pedms da. Mi io G nipapo AI' que, Fu iI. Yelha,
Vieil'a e Cupir'a, Loda abaixo de JOlt eira, a ultima Cl. 1 (j kilo
metros de S<.lnt' IIna.

Pata completaI' o, e tudo definitivo de ta cacbo ir'a orga-
nisfll' pr'ojecLo de melhol'amenl.o, 'lJj;l ex cuçã deve['ci er ini
ciad'1. em época 0ppol'tuna no correm' anno, lorão e lalJelecic..lo"
em Novembro dua' Lurma de 'al'viço, a J" de Conclla ao Ataque,
diJ'igic1a pelo engeolheiL'o .roão Amar'anfe e a 2" d'alli a Cllpil':i
pelo engellheil'o lralvão Filho,

Abaixo desta ulLima o I'io lem largu)'a con~id I'elvel em ill[]O'uma
caehoeir'as r, dividido en muita ~ IJl'aço pOl' ilha i hota, '
olJel'ece mai' de um canal u c ptivel de ll1elhorflmento, cUJa
e caiba exige acurado e tudo na vasante,

As cacl1oeil'a' si'io em gel'al, e paçada umas elas outra pOI'
muito' kilometr'o e 'ituada em pal'áa n longe d 10vo<\Ç() s,onde
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não se encoDLL'am C<1.sas ou ranchos, nem os recursos nece sarios
ar's f[";\balhos. o qUê!. , além di to, são intereompido em cada
anno em cerca de OilO meze , de SOL'feque convém dar' ás obr'a
o maioL' de'envolvimento no tempo da eeca para que possam sp.r
ex cutadas simultaneamente em muita, cachoeiras e concluido
no menor praso passiveI o melhoramento do rio até Jatobá, ~em
excer] L' muito o orçam nto do engenheiro Robert . Para e
fim carece a 'ommissão, no entender do engenheiro chefe, de 200
a 3flC on lo rn cada e, tiagem.

Rio JaguaT'clO

Em 12 de Agosto do anno findo ficarão concluidas as obras de
de 'obstruccão de 'te do, con tr~lctadHs em 13 de Fever iro de 1883
com .To é Joaquim de Caryalbo Bastos, tendo o projecto primilivo
f-loffrido modiric<1çõ s III'oJlo la pelo ngenlleiro-fi cal Ni oláu
Yer'iato Chave, BaL'cellos.

O 'ontr'actanle, segundo informou e~c:;te engenheiro, cumpriu o
r:onf"aL:io e o resuJl.ado obtido corl'esl'0noe ii. importancia do quI'
se de:pf'ndeu. !'e,'tando apena, lll" videncial' .obl'e lr'ahalho' de
eOIl C'I'VClÇ;'LO que manlenhão o mellr(JI'~lmento reaJizauo. Depende
de exame'. a que ,e procede, a 'olução da L'eclamaç..'i.o apre"enLuda
ao (:inverno pel emJlreiteil'o, no, entido de "er indemnisado de
de I eza,; que allega não terem ido incluidas no JH'eço e"tipulado
!la eontl'acfo,

1886
28 .\p,.e,~entnrlo 7l(l r ses ((O da 20' Leqislntura, a 1·1 de

lvlaio de J88tJ

~lELHORAj\[ENTO DF: RJOS

Rios tio l\illT'anlicio

A commi são iocumbida do melhoramento do porto e do eios
elo .larallhão iniciou o::; trabnlh(l I:efel'ente a e. te melhora
rnenlu,' pala de 'obstt'ucçã.) do alto llapicul'ú, na exten ão de
:,\0 kilometl'o . enll'e a cidade de Caxia e a Yilla d Picos: j;-\. ])01'
~el' O baixo l'i aClua]mente ü nHli2 navegado na exleI) ão de
II Okilomel,l'o!'. exi tindo em uas mal'gen l~onto import.aote e
]iopulo 0", como a cidade de Caxia e a villa do Ro~o!'io,

ltal'icurá'mir'im, l'oat<i, Codó ; ji porque de de 1872 tinha ,ido
eXl'lOl'ado o alto'rio e 6r-ão conhecidas portanto a diffkuluade'
a \" ncel'.

E. tas dilliculdade 'on i tem, de um lado, no quebrnrnenfo
da l'edrHs que em muito ]Jontos formão cachoeil'a (lU COI'
l'edetl'a impu l'>ibilitando a navegação: da Ou(,rO lurlo, nH limpe/,a
e1:1s 111"II'O'en do l'io e na exl.incciio de enOl'111 S ti' nCIl, a ai',
, l' S, qiJe ob Il'UC'l11 em i!l"urne',·o. p nlo eu leito tol'naIH]O
JI<'I'igo,,1 e dimcil a nu.\"egaçiio, m mo em cnnóa , ln'in('il'~Ji

menl !ln!'; gl'ilnde, cbaiu . Al'nl de todos estes incon enienles
al'r senta à alto lIapieul'êi, 100 .[(ilometro' acima de <t:\Ía.,
tHnta . inuo idade m 'eu CU!' o que !tav rti nece sidad dI-'
1'C'clifical-o em muito ponto afim d prêst'tr· e á na"vt:'l!êH':ÜO a
vai 0[' 111 mo com barco I equ no e de pouco cê\lado.
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Quebramento ela,ç cachoeiros, -f'"" doze kilom tpo acima ele
Caxia encontl'ão-se a pl'incipae cachoeil';)" ou ant 'orTe
deit'a ',[ol'miLdas d blocos d grédiL vel'melha, pOI' veze reunido,
'on tituindo banco, por veze i, alado,' un do outl'O ' Entl'e
ella amai' perigo 'a. é a do canal ToL"L , d'onde a commi ão,
embor'a não di poze- e de material aproppiado, chegou a xtl'ahil'
cerca. de 200,ma de pedras até o momen to em que 'omeçou CIo

eh Aia do l'io,
ão pôde esse tl'abalho tomap o inepemento de, ejado na época

onv ni nte, a, da I aixa agua, pOI' não pocler eh g-ar a tempo
a neommenda de dynamite feita I elo h fe ua c:ommi ão, 1
l,i vou a demol'a na r m ~a d e,- material a l'eeu, a ua om Pil
n hia Br'a ileit'a de aveO'a~ão de I' cebel" e e expIo ivo meu::;
vapol'e e a diffi uldade m obter rp te em navio ii, v la, o qu
ú [ai po iv I eon eguil' depois d muitas delonga e d l' unil'
m o mesmo freLam nto tanto a dynamite de ti IIada ao m Iho

l'amento dos l'Íos do ~lar'anhão, como a de que nec ifava a
'ommis ão incumbida de id nti o serviço no l'io Parnahyba,

Desobstrucçào elo leito do rio, - Até O fim de Novembl'O ul
I,imo, quando fOl'ão u pen o o sel'viço em andam nto no
rios 0.0 Mal'anhão, achavão-st:llilllpas as mal'gen e de 'ob 'tl'uido o
lei to do alto ltapicarú n'uma exten '5.0 de 11\) kilometl"o ,tendo-se
eXLrahido 920 truncos de arVOl"e", ou madeiros que n'elle jaziào
diffieultando a navegação, A uspensão de sel'viços foi delel'mi
nada em conseq ueneia do telegt'am ma do chere da eomm ião,
datado de 3 de Novembl'o, annunciaodo o appareeimento de Ie
bl"e- pel'Oieiosa entl'e o traba.lhadol'es, e tambem par-a não de 
ralcal' de muito a verba do 01' amenfo de tinado ig-ualm nt a
ati [azel' o impode du matel'ial ncommendado OGt hUl'opa e que

elfeeLivamenLe che~ou m I tl7.embl'O ao pOl'to do Maranbã.o,
Logo que sejiLO de ob~teuida' a caclloeil'Gl.s xi t nL a 12

kilometr'o de Cax:ia' ]1I'e LiLI'- 'e-ha immediatament o alto lLa
pi eUl'li á naveO'ação a vapol' no-.: 110 kilometl'o::; limpo., podendo
os vapol'e que hegão ILOje aLé Hx:ia' L nd l" o eu pel' UI' I)

a té o logar' donominado ' , João, D'alti Li "illa de I i 'o a nave
gação . ó podel"á el' fita pOl' pequeno, vapor'e • m con qu n 'ia
da muita iouo 'idad. do l'io, alguma da' quae' [ol"mão
angoulo, infer'iol'es a 4:')",

Rio Pindare

o me mo tempo que ncetavâll- e o sel'viçof> no alt !ti] i
CUl"Ú dava a commi ão come o Li limpeza do rio lamc li ,all1 u nLe
du Pindal'é, com dou kilometl"o de ext o ão, qu erve de
"seoa iOUl'O ás agua do lago em uja mal'g m s acha a idade
de Vianoa,

AI rto pOI' uma da ui (imu' gl'andes eh ias do lago, outro
canal denomioado de Gibil'Y, JiO'anrio a pfl.l'te I aixa de Mal'a li,
obstl"uiu-se o t('eeho do pio comrH'ehendido entl'e o novo canal e
O lago, de ode que os vai or'e que cliegavão lei. idade de Vianoa
actualmente flcão aI aixo da I irul' ação do canal, Papa obviar a
esse oconveoiente pretendia a commi, ão prin ipial' a con trucção
de uma bareagem tle madeira, terra e pedra pal'a tapar o anal
de Gibiey. quando Ioeão suspeo os os trabalhos,

Retiral'ão e do_ ('io Maracú algu!Tl& madeiras qu.e diffi ul
tfl.varn a nave~a ao,



De.'jic;;as. -Em 31 de lJezcmbro IIi1yia a favor da commis!':ão o
saldo de iH: lli5U 12.lparit occor'l'er' a todas 118 de peza no segu ndo
~emeslt'e do eOrTenle exercicio. I elo que fOrão Olo; erviç:o redu
~ido.. aos eslrlclêl.menle indispe1J:aveis, afilO de não excederem
as de 'p61ZClS iL quantia votada no orçamento.

PERNAi\1BUCO

R.io ele . Francisco

A commissão incumbida do melboramento da pade encachoei
rada do rio S. Franci ·co, eomprehendida entre Sant'Anna e Ja
tOb<L, contifolúa a ser dirigida pelo engenh"'iro Antonio Placido
Pei 'oto do Amarante. O plano geral da obra em execução é o
que foi organisado pelo engenheiro Milner Roberts, determinando
o minucios est,udos feito. pela commi ào o re pectivos de
talhe e a modificações cuja conveniencia fique bem demonstr·ada.

E ·tando ainda o rio com Om.,50 de enchente em .Maio do anno
proximo passado, forào organi ada tre~ turmas de serviço, lue
recomeçaeão o tr'abalhos de desob. tI'Ucção e canali açã.o. u~

pensos em Novem beo do anne anterior, na cachoeira. do obra
din ho terminando- e em J ulbo a de obslrucção das cachoeira, os
dique da ca 'bo ira :rimino '" e o bali 'amento do canal, que ve
l.'iliuou- e acbar- e em condiç-es atisfalot'ia para uma franca
naveO'ação a vapor em virtude dos melhDr'amentos realizados. 
, obreveio, porém. extraordinar'ia vasante, de cendo o nivel da~

agua abi:LÍxo do ob et'vado no dou ultimo anno e adoptado
p la commi âo como regulador de eu lrabalho:. o que pa
tenteou a nece idade d . apeofundar e regulari ar melbor o leito
em alguns ponto, executar' Outl'OS tra6a.lbos para o caso de oco
correr igual estiagem.-Foriio xlnllJido durante o anno r69mS ,420
de pedt~a: 959,lnS170 no canal e lilO,m32.S0 nas pedreira em secco:
s ndo mpregado 411, I11300U com o tran porte de 51:30 metros. no
dique da cachoeira riminosa, c 1.15 ',m3!20 em fechamento de
canalele8 e no fundo do l·io.

Con ummiu- e o ,eguint material expIo iYo: 504k,7 de dy
namile, 12GkS de polvot'a: 322 ,7 de estupim; 1,6:- e poleta , lendo
ido de 2001:) o nUmer'o dos til'os, de 145 o de nega debaixo d'agua

e de n: em tenDo
Realizado assim o melhot'amentos da. cachoeieas do Sobeadinho.

e tabele 'er'ã.o-Re no mez de An'osto tr'es ec'~õe de serviç:o que
etl'ectuaráo div eso trabalho.. de desob lt'llcção e canal i 'ação na
extens~tO de 184 kilomelro abaixo do obeadinho na. cachoeiras
da Concha.. ao upira, !'ob as dito .cç- dos og nheil'o João
Frlix Peixot'o d" z vedo obl'inho. Themi to les Poml eu ele
Albuquer'que Figu iredo e Evaristo GaIvão Filho, tendo sido ex
trahidas 6~-.Jl13628 de pedra, quP forão eml regados no fundo do
t·io. e exigirão o commmmo de 4: Ok,104 de dynarnit'3, 202i,n:3 de
e!"tupim e 122:3 _roleta" produzindo-se 1112 liros _endo de 133
o numelo d negas. .

Além desles teaballlos foe~to, pelo engenlleiro Bl'oteeo Fredertco
de Macedo, Ctt!' , estudado os dous canae fOl'mado p la ilha do
Ponta,], onde existem de um lado a cachoeira da Pedl'a da M is âo,
e do outr'o lado a da Búa 'i~ta, ol'gani ando-se as re pet.iva
jJlanlas tOjlogt'aphica ' mais elem ofo indi"p n 'avei para a es-
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eullla /]0 eanal qu· Jt'va ,er' Illelhoradu, ,'ou a dil'eec<.lo do el1
genheiro <:Talvão Filho 'oneluiram- tambum, abaixo da viHa da
Bou Vi ta, U e luc10 N definitivo,' das cachoeir'u' 'o Alaqu Funil
e VellJa "ieira, na exlenN;-n de .!I00 m t,'O, ujo melhoramento
,'erule\'ado a ',[eilo na proxima p.sLian-em,

l)urêlnle a pha ~ maxilllil da eXLl'aol'dinuria \'u ante, que leve
logal' em ôn 'de etembl'O, a. eommi" ão verificou pOI' exp r'ien
eias feita: com o vapol' PI't>8it!entc Dantas, apez<.u' de improJl['io
l'ara a na\egação acci:lenlaJa d ['io qu o '<lnal m lhol'ado
no Sobradinl o, ultimada a r guluri aç:â du Jeito '111 algun:
h.pares lr'abalhado~, prol nO'ado' o m@ll1e e um do diquE-' COI1
-lruido , ofier cel'CL condiç-r, d' frane3, n'lV 'gahilidade em e tia
gens exc pcion<le . como e. a que oh 'el'VOU, pal'iL ,'apore,'
qu ]lo 'ão di -pOr d íOI'<;a suflicient l,am "en el' o,~ )'f!pido,'.

O referido canal dü pa agern fran'a a har'('a de Um,. () a 11lt ,no
ue calado, que o pereorl'em con tantemente Rem neces'idau· de
praticos e piloto par'a a pa [tO'em das cachoeiras I' pre cindindo
da irga. outl·'ora indi 'pen avel, ou, pelo 111 no reduzindo
de 50°/. lal deRpez;a, ,. em que lenha occorrido aln-um al:cidenle.

A eommi" ão di 'pôe actualmente da ex' 11 'nte Janc;lltl a \'upo!'
D. Perlro II. de qu' Jeo noti ia o relatorio pl'ee dente do mini tel'io
a meu ca['g-o.

Transp0l'Ltdct em A,O'().:to da Baitia pala JaloiJ<.L e alli montada
foi lan<;a.da. ao rio em 2~ de ,elembr'o e xperim ·olada em I de
(lutubr'o, flll1ccionando a mae1Jina pedeitulDenl,e bem.

Em Dei.\ellll>eo, tendo come<;adu a nc1lellL8, o chefe da <:0111
llli::lsão a[ll'Oveiton a 0Pl'Ot'tunidade para fazer uma viag-em lle
reconhecimento até ant'Anna, . vencendo p rigo e luclundu
~om im 01·11, as dif1i 'uldade e enn tl'atempos, percol'r'cu na lanelia
a see~ii.o encaelloeirada do eio, 'u::leepl ivel de lJ1clllOl'am"n lo, entre
Jatobtl e aquelle poeto na. xten!'\âo ue 42l:> l\iloltl 1['0 , que r'eu
nida ii ti eio deselllpeuido até Pirapora (1.:~2' kilometl'o:'\), per'faz
a eXlen ~w tJtal de 1.'i:'4. kilomeLro jii naveO'ado a 'apOI' no
alto, . Fl'anci. coo

Duranl a via'" m. o niv 1 da enchenle o, illou entre 001.80 2
metros. e a lallclJa. calando ci.l1'l'egada om,:3U na pr'óa Om.ti2 lia,
r , deitando fi a 15 kilolll Iros eom pI' .. ii de:l a !)O lium .
tl'unslloz tod JS os !'apiJos e cilcboeir-as, a Ig-uma: per'ifro i iOla.
de velo:::idade ,'l1j1el'ior li lO kiJol1lelro 1)1)[' llc.ra. lend uma Ó
"éZ pnCl1lhatlo em uma d"llas e rm oulms I' (;ad( m ii ora,
queiJrando- e sue e ,ivam nte cabe a: de pararu, li d' jUllt'çáo
da chapas no easco, leme e pü: de ['oda', qu' fOl'ltO ub. tiluida'
Em muito tl'eclto, n 'acltoeil'ado, tIe tl'an ilo difficil foi ne e 
sario rroceder'- 'e :t l' onlleeimenLos e ondag n' afim d passar
a lanch' 'om 'egul'anea, e ne sas occ;asiüe . l'éfere o ngQnlJ il'o
'lil-le, ver'ificou- e ainrla uma vez a exactidão na.~ II jlr'eciaç:(-.e,

feitas I elo engenheiro Roberts em seu relatorio sobl' o rio
S. F1'anci, CD.

As officina funecional'ão l' O'u1a1'm nle.
O depo, ilo estão 111'u\'idofl de matedal par'a a continuação dos

trabalho!,; de mélbol'ameoto do rio,
·0 e cl'Íptorio L' 'bnico !'l'oseg-uiu-:e na ol'gani:a<;iio da, planlas

IleJinitivas na é 'eaht de 1:1 00. -indicanuo todo: n acciclente: do
fundo do canal, 101' meio de CUI'vas de nh' I, Lodas as ub1'a::;
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eJ!úuluada' para o mellJOramenLo do !"io e o traçado definitivo do
uallltl mel LJomdo.

l' !'llo igua[lucnte fito O regi ft'o e o ca[culo da ob cr'vações
meleorologiC<:! ,a escriptUl'açãodos [iv1'ose todasas operações re[a
tiyas;l ontabilidade,

o e lad anilaria da commi~,~ãonão foi tão sati 'factorio como
no::; anno: ant riores,

U engeoheiro João Amarante adoEceu proveniente de entoxiCfl
<;ão redu tl'e, sendo obrigado a retirar-se com licença depois de
Ler tado em pel'igo de vida.

A 18 de 'ovembro falleceu l'epentinamente na ilha de CarapuLé,
unde ac1Jav,t- e em erviç de sondagem na cachoeira do Cupirfl,
o inlelligente e <:lctiy;) engenheiro Evaristo GaIvão Filho, referin
do'se ao qual di e o engenheiro chefe:

(, Tomou parte activa no tr'abalhos da commissão de de a SU;1
ol'O'ani ação e1l1 1", '3 como auxiliar da 2" secção, e, promovido a
'onductor em 18,..j, dil igiu os trabalhos de desobstrucção nas ca

choei l'a do .... obradinho e o' e tudos dilinitivos nas cachoeiras do
Ataque, Fu il, Velha Vieira e upir'a, na ilha de Caraputé, onde
faJl u.

,'na morte [H'ematura foi pl'ofundamente lijmentada pela com
mi ão e eu cadaver- foi sepultado no cemiterio da viUa dO Capim
GI'O O,)}

I l'e enL ,m ote é 110m Oe tado anitario da commissão,

. PAULO

Rio MOfJ!J-guassú

As iUlporLantes oOr'a' qne a. Companhia Paulista e Ui fazendo,
exclu iva01 nle a expensas uas, neSLe rio, pal'a melhol'u.e-lhe as
l;ontlições d Dav O'abilidade, depois de haver mandado ti Europa
t1 Estados-Unidos o s u zeloso enaenlJeiro chefe o Sr. \VaHel'
HamlTJond, afim e e tudar ll. nltve,gação dos rios encachoeirado'Ô,
mrecião sel':e,' minado pelo Governo Geral que, orno su.beis,
mantém ommis es ]ll'ocedelldn a melhOl'<tOl ntos em outl'OS rios
do lmperio. Pll.ra e~ e fim, determinei ao engenheiro B njamin
Franklin dAlI uquel'que Lima chefe d<.t commis ão dos melhora
menLO do l'io Parnab -ba, que, aproyeitttndo a sua ]1l'eseoça nes!.'l.
Cur'te, fosse ::t provincif\, ue S, Paulo nfio Ó "isiUu' a pade j,í
navecrada do ~Jogy-n-ua ú. como examinL1e deLidamente todo'
o tt'a.balhos em execução e em projecto para e tender nquelln.
nuyegal,.,ão até O Rio Grande. e estudar o materi I nella mpren-a
do eas coodiç-es cm que tem Jugar <t pas ag-em. nas corredeir'Cts,
da I' n ha e dos vapol'es munidos de guincho, e de COI'l'entes
plTa auxilüd-os !1'1 movimento as enciooal

Ao voILal' de t.a vi ita e exame apl'e eotou-me o eon-enheiro
Frllnklin o reJalorio que em seguida publicamo.

Ant de mandar a S, Paulo e le engenheil'o havia pedido ao
l'. \\'alter' Hall1TI1ond, engenheiro chefe da companhia Paulisla,

algnns '. (;]al'f~cim nto sobr' a navegação de 1\loO'y·gua, sú que
me forão mini. l.L'ados oa'cada, e que em seguid,t publicamos,

... ;c;~ '~I' ;,~,' . d'~ 'I~ .Ú~~);,~'I1'l~;J I~' d'o' j,~~ 'ho' d~ ;'io' ~Íog.)·~;"~·,;s~Ú: 'd~
218 kilometl'os de extensão, entre Porto Ferreira, ponto terminal



da via fetT a, l5ull de ,BarlllOlom '11. 110 I'io Parrl , tem a
'ompanbia Pauli 1.<1, de, pendido cei'CC\. de -;-00:0110, 'nllU,

::'\'esle tr'ecbo exi tem, ai m de ou Ir'os oh l'ttU lo '," ' ['I' deil'a~,
ndo a « J:;SCltDamna» de n lavei,' dim n, ües: ::;-rande" difli-

culdad 1,lI'ão Y ncida como de TeYl:: o enO"nbeil'o Hammonu
'111 sua car'ta.
E~revia em i<: '3 o ngenheü'o ,lo é P>l'eil'a Rebouc:a,' :
«Do alto d ' Bartbolomeu até o BL'umado na exlen ão de 23

kilomelf'O apL'esenta o r'io Pardo O'L'anue numero de ob"taculos
que o tomam óm nte u,",ceptivel de pl'oY'iLO, o mellJorarnento
m rJiante gr'ande d spendio, D' nL1' todas a, COI.. d ira unt
tp.riore alienta- e orno mai ditIi ii a ven l' aqu Ile ,alio,
ond o rio e tr ita-. e con id ralvem 'nt. e pr cipita- eaperludo
I:'n t:'e rocha ba aItiea cahiodo m caixu> cOl'l'endo com v 1'
I igino a velocidad Logo mguida vem ::t~ cOl'l'edeil'a do
:i\lat;),-Tres e do Agudo, E' de 6m ,0(j a difI'r-en a do nivel de
Bar-tbolomeu ao Agudo na di tancia de 2\100 metro, , em qu

nCllntrâo, porém, algun pequeno" int rvallo em que a 30'ua
cOI'r'e tranqu iIJa,

Do Br-umado afé a foz do rio Pudo, no Rio Gr'and • a:3 :> kilo
m tro de porto Fene.ira, só exi tem dua pequena: eOl'l'erleira'
denominadc.v-Prainha da OnC:'1, »

Referindo-se Ü seec'1.o do rio Par'uo, ntre S, BartllOlomeu
Brumado, dizia ainda 18':3 o en::;-enheiro .To é PCt'eil'a R,llllu('a :
(I r <lo e póde diz 'I' que o r-io Par-do em toda aqu Jla I'xlcnsão~ f'e
a h-e encacboeirado: ,por m, tão 'oL'rento o tão ob tl'Uido que

ó um canal lateml com alO'uma lusas poo í'ia tornar li\'!"
rean a a nave",ação, , amos por' m, de I ar-ecer' qu , n' • sa ,e (;fIO,
urna baldeaç~LO por meio i!e um tl'/lmwCI!I ati. far-ia I erfeifamlllltH
e racionalmente o e' nomico proLJlema de ligar' a nav"gaç:ào do
rio ~lof!''y-guas ú com a do rio 1 ardo. »

O engenb ir'o Hammond, prOl:ed ndo I osLer-iormente a e tudo
ne 'sa ecçao do rio Pardo, diz:

«Examinando, entretanto, cuiJado amenL , verifiquri qu ,
obeiO'ando as agua, a p" ar em canal, qu> é facil con t!'uir na
margem e qu rda do rio, pr'olongand ') a im a queda d'agua, el'ú
muito pos ivel pa >'ar com o' vapor'e , empr gando Oguin 'ho • a
corrente como m E. caramu a, Gaviàozinho Palo ~ão ha du
vida que e te er'viço 11 tar,L car-o ; pOl' exeml lo, tornando por'
ba e as obr'as já feitas no rio Mog,r-guassú, o , 'rvic:o d canalisal'
o trecho do rlO entr'e Bc.u,thoJomeu e <I agua liue no Rio

['ande" erá de 3ôO:OOO,'OOO,>'
E tá re!':olvid" acornp-inhia Pauli, ta a I' ali ar- o melbol'am IlLo

da se 'ÇiLO do l'io I an10 de»de, Bar'tholomeu ut L ia GI'àn le,
d aceol'do com o planos no eng'nlleil'o llammoncl, vindo d ,I,a
>'orte a dt, pendeI' om tono, a obr'as d ..de o Porto do Ferl'eira,
na ex. n ão de :30:> kilomeLl'os a quantia ue 1,OGO:OOO,. DUO que' , e
eleva com a compr'a de um grand vapor" 10 lancha oulr"O'
mateI'ia s, propo la pelo mesmo eng nheir-o, ao tolal de
l,340:0UO,;000,
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E' dif;no do maiores elogios o empenho e e forço" que tem a
<.:ompanbia Pauli la empreb ndido. "em o menor auxilio de go
vel'no ~el'al e provincial para cau eguir a franca e conlinua naVB
gaçüo (lO' rio i\logy-gua 'sú e Pardo 'ltê encontr'ar o Rio Grande,
e parece-me que lh~ deve ser' concedido, orno requereu, a pri
vilegio para e a navegaçiio, ~omo ju'ta l'ecompen a do sacei
ficio e onu a. lue e tem imposto para reaJi aI-a

n aproveitamento das nossas importantes arterias jluviaes,
dessas estradas que caminham, como meio de transporle, e as-
umplo de tál magnitude que terá merecido, estou certo, a vossa

exclarecida attençâo e estudo. Jlel/lOrar a navegobilidade de
nossos rios na maior e:rtensâo po sivel e abril' canaes ar·tijiciaes
onde issofacit seja, epre,'tar sel'viço real e bentlficio mui impor
lante a I'egüio por elles banhada, quando se pI'este ella á cultura ou
á industria,. e concorrer iambem corno (actor de extraoNlinaria
valia para a prosperidade e de,'enoolvimento des,'a região, e conse
guintemente para o accrescimo daJortuna publicCl,

Proced ndo mai mode tamente cio que na obra' em con '
tl'ucção no rio' Parna1Jyba e ,Feanci co, executando- e apenas
o ü'abalbos indispen avei para. que po ão navegar ,apore
de OJll,42 de cajado na' coodiçõe do' empl'ea:ado tão vantajo a
mote no M O''y-gua sú, poder- e-ha c.;om pequena de peza annual
muito fazer de peoveito o ne ~e ramo de erviço.

Para o patriotismo e sabedol'ia de parlamento, conjwwto da.'
luze intellectuae' elo Pai.:;, appella o Governo cerio de que será POI'
elle auxiliado e habilitado a cw'al' r:onvenientemente elo no, SO Da to
8!Jstema h!ldrographico, que inreli-mente tem sido com graoe erro
ate hoje muito de '[1r'e~ado.

Carta do Engenheiro Walter llamnwml

« JundiallY, Prol'incia d S, P,\ulo, 4. d F vereiro de l' :6,

« T1lm, o Exm, r. ('onselh iro Antonio Prado.-Em rcspo. ta a carla de
V, Ex" envio algumas tOSC[18 palaVr<l' sobl'o o magllo jJl'olJlrm<l da nave
gaçã do' rio~ d pouco I'undo C 1apido', na, lernl:i altas da PI'ovlm'ia d'
S, I llulo. O graml d ,onvolvinlt:nLo da" estradas de ferro ne La provilll'ia,
nos ullim ' allno', lem de alguma maueira ab 'or\'ido HS vantagen' oll'ere
'ida IJela navogação Iluvial.

Além disto, o grande valOI' ,lo ca~' roUl0 m'lI"'o ue t"'lnsporLc, 'que
pódo uppOrltlf uma tarifa aHa, tem concorri lo muito para d~pr cial' a
navegação fluvial.

A.gora, por'm, a ·ou a vão tomando oulra fci~ão, porque jil as tarifas
altas uas estradas d ferro e 'tão lilllitando a zona al'a tada do porto le
mal', em que o caf' pólio' r pll1l~tld COIl1 vl1ntngem para o fazendeiro.

Em vi 'ta d les facto', c porque nas di\'La ao noroe-t e, ueloestl:l
de~ta provine'ia, nas marg ns d "Rio Gmn,le », Contro.' rio, eú. telll
milhal'cs (Ir 11'gnas dr tl'I'I':1. dI' prillloiJ'" 'Inalidatle sem cultUl'l1, ultil11a
l1lpnte m,eis 'lU nr:ITo ("III silll) dalla ao trallspurle por agna,

lJuanllo I muramo' que na l11argen tlus rios «::\Iogr-gua Ú D, (l Pardo II

« Grande)) outros a lena' mllilo,aproJlliatla pam a plallta~-iio de arroz:
milho, mandioca, fumo, algodão, etc" eLe, é cbro que a navegação destes
ri . daria um norme impulso ,'t puqllena lavo\ll'a, e est,imll!::lri:l < coloni a
,:iíO do inlcl'ior,

AI;1I1 ela conclll'l'rncia dos cstl':ldns le ferro, as t1ifficlllllllle' da na\"e"'l\-
~ão dos rios ão devidas [lrineipallll 11(' : o

ln, :'1 altul'a ln lllle elle' e 'lrlO ucimu do nivel do Jl1ur;
2., a yelo 'idnd da conenteza ;

18
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3', á~ innumeravci: cachoeiras 'orredeilÚ:; ;
-{I, á pouca agua durante seis mez s do anno.
Achalldo-se os pontos iniciae' das nuve~a.,:ões l\uvillCS oa proviur.ia. li

saber: Porto Ferreira e Piracicalla, a mms d' quinheutos (5UOm) metros
acima do mar, naturalmontll os rios são heio~ d cachoeira e corredeiras.
Si elles tiV!! sem uma declividad igual, sem cachoeira ou corredeiras,
destes dllus pontos até o da entrada das respectivas aguas no mar, pelo rio
da Prata, a declividade, seria bastanl forte para produzir uma correnteza
muito mais rapida do que a do Amazona, do Mis issipi ou de qualquer
rio navegavel do mundo.

Felizmente, assim nilo acontece; 0- rios t 'm longo trechos do agua
man~ll, com pouca correnteza; oulros trechos, que são cheios de corrodeiras
forte ; e, finalmente, existem cachoeira formidavei e alta .

Embora estas condições naturae difficultem muito e muito a facil na
vegação, por outro Jado ellas a tornâo I ossivel dUl'llnle grande parle, senão
todo o anno; porque formão roservalorios e reprezas naturae pora II con
senação da agua durante a osliagem.

em estas barreiras nutumes, os rios da provlncia serião quasi eccos
durante metade do anno.

Natllralmenlc. o volume tl'agua nos rios depende da qnantidade da chuva
que cahe dur<lute o anno, o que val'ia muito, corno e võ I elos algari mo'
seguinte que (por obsequio do Sr. supel'intendenlo) fOI'110 timdos de 0))
.·ervações feitas na estação do !to da ::;erra, na e. trac1a de ferro de Santos
n JundiaJ1Y, durante dez anno :

111

)l

)l

)l

)I

li

d'aguu
»

"

Anno de 18iG caIliu ,. '" , , 3,07
)) )) lS77 » ••.•.• , .•..•..• , , •• , • . 3 61
" ,,1878 " ., .. ,., ,.,........ 3:n
II 11 1879 " . .. .. .. . . .. . .. • 2,36
n II 1880 )) . .. . . .. . .... ..... 'J,O(i
II 11 1 1 .••... " ......•.•.. '.. <I,!:!l'
" ,,1 2 )) '" ·J,19
)) ,,1883 II .. •• • .. .. .. .. .. .. • • .. • • a,51
» 11 1884 » • _•• , ..••.• , , . , . 3 94
n »1 ,- II ••••••• ,.,., •••• , • • • • • 2:00 "

'rllmos, portanto, no' tres annos anteriol'es a 1879 um termo médio ue
3m,-lti de chuva. Em 1870, 2m.a.i. Nos cinco annos anteriores a 1 - UIll
termo médio de 4m,OO. Em I 5, 2m,9U.

E~tes algarismt>s indicão que uma ,la eau~as absolutamente e. s ncial.
para que se pos a navegar no rios durante o anno inleil'o, é que o calado
dos V~pt>l'" eja muito pequ,·no. o que quel' dizer uma grande reducCão de
forçll para pou-<r v\'n~er a velocidade da con'en! za nas corredeira', e a ne
cessidade do emprego de rebocadore para rebo 'ar as lanchas carregada'.
cm vez uos carregamentos erem feitos nos proprios vapol'e',

Além da necessidade de ter agua pluvial para alimentar os rio, da
força necessaria para voncer a correnteza de um rio, a sua nav gabiJidade no
estado natural é quasi sempre impossivel, salvo nos maiores rio, c isto não
sómente neste paiz, como no estrangeiro, onde o.Senna, o Rheno, o Rho
dano, o Dl<nublO, na Em'opa, o Alleghany, o Ohio, no E tado -Unidos,
entre muitos e muito~ oulr s, só forâ nav gaveis depoi do trabalho de
de~"bitruaçiill,e con ervação da agulL por meio de reprdzas, c outros moias
inrlieados pela sciencia.

'fl1mbem no Bl'l1sil os rios n? seu estRdo natural nllo e pl'e tão ti nave
gaç.í'íll á vapor, necessitando os ('anaes ser rectificados e profunJados, não
sómente nas corredeiras, porém em muitos outros lugares, anele o lei to do
~'io é atl'l/.vessf.'uo I?Ol' um ou mais pareJões dd pedra.

Oomo este traBalho quer dizer. quosi sempre, um grande gasto de di
nheiro, é de maxima importaneia que seja limitado o mais possivel, em
pr egando-se material fiuctull.nte que exija menor s modificaç-es no leito
do 1'10.

O pensamento geral, qrte a navegação d rio, tOI'tUOI.108 aoln pouaa
l%gUft , e com muitcu caanoeLr/U e cOI'''edeiras, é mULto dífftcultado por
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rt/'IJore boiando, ou. i5J.bmer as no canaes, é inteiramente em fundar
menta, pai o trabalho de de obstl'ucção dos canae destes obstaculos
é muito insi.{/nificante, como p,'oIJa o eguinte;

N'um trecho do I'io N[og!l-guasStÍ- de !lO kilomelros na parte denomi
nai'J, "Pantanae "o leito foi <.:ompletamente desobstruido por uma tur
ma de de$ nf/menll, em sete semanas. de todas as aroores e outrai ob
strocçõe emelhante; accumulações de todos os eculos pas ados! (1)

COlOO gl anuc numcro de rios no Brasil, nas parles montauhosas, tem
con içõe" phy ica' elllelhautes, poderá ~er tomado um exemplo para de
monstrar a perfeita navegabilidade do nos, sillão em toJa extensão, pelo
meno em ll'echo de alguns centenare de kilometros.

Os rios Mogy-guassú e Pardo têm sua5 cabeceira nas provincia' de
S. I aula e Mioa', porém somente começa a ser navegavel o Mogy-gllassú
cm Porto Ferreira, uma estação da estl'ada de ferro Paulista, na província
de . Paulo. A largm'a do rio ahi vana entre 80 e 9\J wetros.

DUL'ante 12 kilomeLros, pouco serviço de desobstrucção foi necessario ati\
chegar á. corl'edeira de Patos, que tem um comprimento de 450 melros.

Ahi existia um canal, porém muito tortuoso, e mal apropriado para Il.
passagem de um barco a vapor.

.Para furmar um canal artith:ial, foi necessario a rem ção de 4.-) metros
cubico de rocha5 Vivas, das quaes na vasante muita- ticllrào a de5coberto.

Durante a ecca extraorJinaria Jo anno de 1885 aste canal nunca leve
meno ue 5- centim lI'O' d'agua.

Uessa correJeira até á do " Gaviãozinho " 11 tres kilometros de distancia,
o rio é livre de obstacll1os.

A correueira do "Gaviãozinho» tem de extensão apenas ;200 metros,
sendo a ditrerença de nivel de;)5 centimtltrvs ; no cllnal. porém, essa dlü'e
rença ue 35 centimetros, na extensào apenas de ,I~ metros I Aqui o caual
natLlral foi aproveitado, endo apenas alargado e feito wais prufundo.

Dessa corredeira 81é á do "Pantana". em uma distanCIo. de 21 kilo·
metros, fOI preciso remO\'er muitos ,cordÕcs de pedras, para dar ao rio bj
centimetros d'agua na stiagem.

A corl'edeira tem,l6 metros de comprimento, o canal natural foi se
guid.) m grande parLe .

.Nos treski1um<.:tros seguinles foi apenas preciso remover um pouco de
cascalho que formava um peq1leno banco no meio do caual.

Depoi começ'a a imporL:l.U te correueíra" deE caraulUça ", que tem um
comprimento toial de 1.500 m~tros, apl'esentando uma dllTereuça de ll.Ível
de :.!,60 metros.

qui, foi gasta ullla gl'anile somma de dinheu'o em abrir um canal novo,
('ou 'tnlÍlldo-sc p>ll'edes longitudinae' e transver aes de peúra solta, que
foi lirada do c nal, pal'a obrigaI' a. agua a pa sal' n'um "'lDal mai estreito,
8ugmentanuo a 'sim a profuudidade da agua para a livre e segura pas-a
gelll dos vapores.

Pa sado apenas 500 metro do« Escaramuça ", é encontrada n. corredeira
Ja «ülaria» de 150 metros de comprimento, que na e tlilgem tcm em \'a
rio ponto apenas;20 a 3 centimetros d'agua. O canal loi pl'ofundado.

Desta corredl'ira, a uma di t.ancia de lOS kilometro', atravll sàl1do o
lagar denominado" Palltanaes II pouco. erviço foi pl'ecI o, c:>rreudo a agua
man amente, e as unicas difllculdades sendo a innumeraveis cun'as
apertadas, até cheglU' á cOlTedeira de " BOa-Vi la» que tem um cumpri
mento de 4'.0 metro', na qual foi aberto um canal.

Passando mai 4 kiJOmelros é enconl.lada a corredcira do " Cordão ", que
ex.!Ze algum trabalho, ainda por fazar, porém muiti-simo mlus facil do qu..
« .l!óscaramuça ", regulando em diillculdade com as corrcldeu'a de « Patus ,)
e " Gflviàol,lObo ". '

O rio continúa em condições iJenticas até chegar á barra do Rio Pardo,
onde alarga- e muito, sendo deste ponto em diante conhecido pelo nome ue
Rio Pardo.

Como é de suppor os fuu·los de todos os canlle , nas corl'8deira, ão d
pedra 1I!uiLo dura. quasi semprE: de diurito.

(1) O gripho é nosso,
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Os cana,'.' al,crlns 'anuo eull'e 16 l\ 30 111 ll'oS de Inrg U1'/1 , o Ullla pro
fundidade de tiO a 'O c 'lIlinl 11'0 na e (iag IJI.

A velocidautJ da COlTenleza 110 rio varia de 5 a 1, Idlolll '(ro' por hom lias
corredeil'3'. e entl' , :~ e li Idlumctl'os pOl' horan'onll'al> parles.

E ta litl'eira dpscl'il'~;-IO da - dilliculdade" l'nconlradas na t1esollslrlll:çiio
tio leito do no l\Io;; '-guas 'ú indica a nee 'l>:;iuadc d ter rcuocadol'el> a.
vapor com:

I," Um calado I IIUl' li' ·j2 c 'lIlimeÜ'os ;
2.- Largur' inferior a 5m,-0 ;
3," ompriment in I' 1'ior a 2;)"',00 ;
·1 • i\lachinu<:> com I'orca 'ulTi'j 'nl PU1':J deSl'nl'oh er uma 1'010 'idatl

ti ' 7 ldlometros por hora, quando rouocal' 111 J h llcha.. t:al'regadas, clInlra.
lima correnl za de 7 ],ilollletro:; pOl' hora;

;).' A,' machina:< qllando dcsenvolv rum esta I'orca, não devem fazcr
lLIai;; do quo 38 revoluçõe,; 1'01' minuto;

U." Ter um guincho l.'''P cial collocado na popa, pl\l'll II pasl>agcm <ln
vapor Ilom a lanchas em r boque na' corl'edeirlls ;

7,- A' lanchas devem l l' 31~,'tU do largura por 1 ',00 de eomJll'illl IIL ;
',n Todo o matel'ial devo r fiLo de aço da prim im qUlllichd ,

_ Ta. nUl'egaç:lo do rio :\Iogy-guassú esl~o empregados ~'apore,.;, ca1andu
:;;:> lJ 41 cp.nl1metros, com una roda moLnz na pOpa, as Inl tond accesso
om cana's, mais e LreiLo do que serião neL:'s, arios ;j O' vapor 5 tive esm
rodas lateraes,

O vapores C'm for~a .'ulJicicnte na roda da pupn. pam l' bocal' 4.
lancha contra uma cor(enLeza até ]6 kilomekos por hora, I am v ncor as
IlO1'1' deu'as rnai' forles é empregado um guincho a apol', que actua sobre
uma orl'ente lançada no fundo do canal o presa no allo da corredeira.

A marcha do vapor e lanchas, ubindo a corredeiras, auxiliados pelo
guincho, é d 3 kilOlnetro' por hora, incluindo a parada' abaixo c
acima dacorredpil'n, para. u pender e d ixnr a corrente.

Este sysLemajú e tá funcclOl1ando no rio ]\[OgY-buas Ú, !la mais de quinze
mezes, o vnp(jr Conde ri'Eu Lem perL:olTido ais de 10,500 Idl01l1etros
sem (01' of1'rido c lIlcerlo algul11 o 'e1l1 accidente', danc1(l tão bons l'esul
tado , que a companhia slú acabando do monta' mai um outro o Con-
elheiro Antonio Prado e estú come\:ando ti montagem do mllis dous no

seU eSlaleiro em Porto Ferrl'ira.
As principaes vantng'ens dos vapores com rod 8 na pOpa, . ão:
1. o Poderem pa sal' em canaes ml1ilo e troitos.até ncostado no banro'

de areia que., formam 111 divcr. as part s na e tiagem (especialm nlo
nas curvas), i 'Lo 'em men l' p 'l'igo, porqu a rodll vai ao mcsmo Lcmpo
pelo .eu movim nto di p I'sando li. areia;

2.' As ulllma' experiencias, feitas com esl s vaporos, t m demon trado
qne a roda na I ôpa c1esonv lve uma f'orç'a uperior no sysLemll om rodas
lalerae' (com a3!TI ma. dimen 'õe '), por cau'a le s l' a fOI' a despen lida
em parle, a venceI' a onda lua é -empre formada na popa de tes barcos a
v3Jlor ;

Ü,· O seu cal1ado poderá 'er muito po jUCllll ;
-1.' O seu mecanismo " 1lluitis imo simples. e tl'ltbalhando vagarosa

mente, os concertos tiO multo poucos e podem ser feilos por empregados
com pouca experiencia ;

5 .• Seu p rf'oiLo governo, qu r na de cida, quer na ubiua do rio, qu r
rebocando lanchas quer não;

6.' Pl'edsando de uma velocidade pou o l>UI erior:1 da c01'l'enleza do rio
para ler perfeilo governo nos lemes, e110 p uem dese r as corredeiras,
como a (le (l Escamrnur;3 li com pouco vapor no cylindl'o, Tambem lendo
qunsi nenhuma oscíllação, lue!' lc,llgiludinal, qner lateral, o vapor c0!U
facilidade póde ,el' cons rvado no meio do anal, mbora a marcha seJa
muita vagarosa,

A Companhia Pauli ta, Lendo obtido Liio bons resullados, com o ystema
de vapores com roda na pôpa, de guincho a V!lpOI', e correntA para RS cor'
redeira , e p 1'3 poder vencer a r,achoeiras corredeiras do Rio Pardo,
al' a barra do Rio Orandc, fazendo. ómenle novos cunaes onde precisos,

Entretauto, no ca 'o dr encontrar dilJiculdad 5 '1ue não possão ser venci-
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c1ns por meio de guincho corrente, ainda resta o recur-o das co 111portns,
ou planos inclinados com t.l'Ílhos cnrretóe, para passar as lancha de
lima alt.ura a out.ra, por meio de cabos de a'o, actundo 1)01' turbinas;
ulilisanJo assim a força J'agua, cerno é feito no Morris e Es. ex, cn.nal ])QS

EsLados- nidos.
A.conveni ncia e a economia da navegação fluvial ou em eanaes arLificiae

est.ão sendo demonst.radas n'e te momente na Europa. onde a rede d
canaes continúa a augmental' na Franç't, Belgica e Hollanda ; na Ingla
terra, um canal enorme est'L em con tl'ucção, entre Liverpool e Manche 
ler para diminuir a despeza de baldeação e traDSpOl'te por estradas de
feno, entre aquellas duas cidade .

Tambem na França, a navegabilidade do Seoa tem sido sempre me
lhorada; assim de Paris para o.intel'ior onde,ha 25 aonos,só tiohão accesso
barcos de 50 centimetros de calad.., navegão hoje perfeitamente vapores,
calando um metl'o.

Ora, quando vemos que todo e tes pnize t m carvão ú porta, e muito
barat.o, para as locomotivas das uas e tradas de fe1'1'o, ao pa so que o
I)reço de uma tonelada de carvão no interior v:lria entre 25S e 30S, tOl'l1a
so intuitiva a ur~ent.e necessidade qne o Brasil tem, em promO\'er a sua
navegação lhtvial.

Si J'ôr preciso ainda mais uma prova de alto \':llor, da apreciação que é
dada em outro paize tL navegaçfLo iluvial, ou pOl' canaes, basta dizei' que
nos Estados-Unidos e na H.u ia, onde o rios e canoe estão fechados
durante 'Iuatro ou einco mezes todos o annos pelo gelo,é ainda considerado
vantajo o navegar os ont.ros sete ou oit.o moze., para fazer conclll'rencia ás

tr9das de ferro.
Brasil é muito mais favorecido, porque com inlelligellte ele ob-trucção

dos rios, construcção rle l'epreza para conservar a ua altul':l d'agua e ac
quisição ele material flucluanLe ttpropt'iado, a nav gação po ler~1 el' reali
ada contiuuamentB durant o anno inteiro, como foi foito em interrup,ão

no rio MOgy-gU+1SSÚ entro PorLo Ferreira e Porlo Amaral, mesmo durante.
a secea :drnordinaria de I ~5.

Dens Guarde a V, Ex:. 111m. Exm. ,I'. Conselheiro Antonio Prado, Dig- '
ni. simo Ministro da Agricultura, etc.- "'alter I, Hammond. m. i. c, e.

O./Jicio dil'iflido ao N1in' terio da Afll'icultura pelo engenheiro
Bel~jamin Fl'rlnl,'lin

I

• Paulo, 12 de ~[al'ço de 1 36. ..1

TI1m. e Exm. RI'.

Tenho a honra de communicnr :l Y, Ex. que em companhif.l do 1'.
\Valter IIammond, engenheiro da strada de ferro Pauli t<"l., en'eetn i li

visitn, ql.lll V. Ex. se dignou de ordenm'-m ,ás obrns em con. tl'U ção no
rio Mog -gn:lssú para o .l' lema de nlwega,ão alli :ldoptado.

De ac ordo com ns idéas mai. modernamente acceita. sohre na\'ega,ão
int'l'iol" l m "'luc.lle engenheiro prrpamdo, nas corred ira, cnnaes que
nJlrl'. então, pelo menos, 0",55 de pl'ofl1ndidade na mai rigorosa stiagem,
1ura . erem navegados por vapores do fiWclo de aço, roda á pO! a e calado
maximo de 0"',42, con lruidos pela nereditacla fabrica de Yarrow & C., de
Londres. qne tem feito de tae. on trucçõe. p:ll.'ticulnr especialidade. Tem
consi tido o melhorament.o das corredeiras, no alTa amento de pedra que
obstl'uiam os Cllnaes, na c nstrnc ão de barragens e diques Jongitudinne'
'1ue, represando ns agnas e encaminhando-as ao canal, gm'l.Intem o,n,!'l5 de
lnrtdo 1111 mais rIgorosa estiagem,

A espolha elo, cnnaB~ tem sido fr,itll com nem'to, prcfl'rindo- e nquellell
ql.lll npl'6S nt~o monol' derllvidllc10 pOl' S~U ITl,uiol' desenvolvimenl0, O
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intuito de economisnr tempo e material, tem o Sr. Hammond empregado
barragens de ferro o madeira. Uma sério do trilhos dobrados solidamente
em Rngulo recto e mantidos por tiras de ferro á distancia, um do outro,
de 1m.50 a 2m ,OO; recebe lia parte anterior pranchões de madeira. Uma
haste que parte dR ponla anterior do trilhos e vae ligar-se a parte superior,
junta com sl'gUI'OnçR os prRnchões, e os montem solidamente presos. Estas
bnrrRO'ens imnginadas pelo SI'. Hammond, são de grande duraçtlo e
muito economlcas pRra a estrada de ferro Paulista, onde hn sempre em
abunianciA, trilho velhos.

ParA. tornai' mRis segura a subida dos vapores nl! corredeiras, adoptou
o r. Hammond á prõa de cada vapor um gancho, movido pelo vapor
da mRchina. mordendo uma cadêa slIlta. ao longo da corredeira. Quando
movido as im, tem o vapor uma velocidade de 3 Idlometros nas mai!!'
fortes correntezas.

Desde que não é mais neces ario, é a cadêa lançada ao rio. E' como se
vê, o meio de navegação a que os francezes chamam touage, perfeita
mente applicavel às corredeiras d pouco fundo, Fimplificado por dis
pensar o rebocador especial chamado toueu/' que comlJJeta aquelle s)'s
tema. A cRdêa é fortemente pre a por uma extremidade a margem do
rio ou ao proprio leito e por outra a uma corrente fina que segura uma
pequena boia Esta cxtr midade é tomada com um croke e passado ao
guincho, que se põe em movimento com o vapor da machina. Se trata-se
de uma corredeirn em curva, onde haja dUR ou mais cadeias, toma-se a
extremidade da segunda antes de lançar na agua a primeira. Esta manobra
exige apllna dous homens e faz-se com n. maior frtoilidáde.

Quando a corredeira é fraca, o VApor passa-a com a ua propria força
e (\ admiravel nrlO ,6 a docilidadp. con quo obedece aos Icmes collocados
nmboR á 1'6 e movido Rimultaneamente, como tambem a facilidade com que
el1e faz uma volta inteira, girando qnltsi ~obre ~pu eixo.

ronhecendo pela loitura do Enqenering-Newe Tlte E/l.{]eniee/' por infor
m'lçi'le e de oho" forneci los pIOR Srs. Yarrow & C., os eus vapore C
roda á pOpA, tiVE occAsifio de v rificar agora n. excelll'ncia d!'ste barcos.
O que mais, por~lll, mé sUl'pl'ehend u foi vcl-os l'ebocal' ti· s grande barcos
sem grande CRfor o da machin.\ c quasi . em prejuizo dn v locidllde.

O VOPOI' Conde d'Eu que de !'eu commigo até a corr deira tia E cllra
ronça, rcbocando tn s bnrcos, marchou com uma v locidnde do ]4,5 kilo
met!'os pOI' hora na de~cida e 9,:) na subida. O r hoqu fez-se empr!'"
ré, co TI um cabo dp. pouca xten!'l!Lo, o qur Ilno imppuia que as ba. cas
ncompanhasRrm perfeit.ampntp. o movimento do vapor. POSllO, pois. n se
gura.' a V E~., que o lTIAteda] f1uctmtlll clllpr goado no ~IO!;y-gllll sÍl
pela companhia strnua rle fen'o P:lulistn, " o que IllAi. modernamE'ntn se
recommenda para uma boa navoguçllo fluvial. Es~r mat'1riul cOlllpõe-s d
quo.tro vapores de l'oda li. popa com':1, dimensõ ~s d clara las no mappn
annexo, 16 barcas para a carga.

QUADRO DAS DIMENSÕES DOS VAPORES EMPREGADOS NA AVEGA ÃO

DO RIO MOGY-GUASSU', PELA E. F. PAULI TA

Co~rPRl-
CALADO

NOMES
í&"mriTO

LARGURA QUANDO OBSERVAÇ'ÕE
Ch.RRE-
OADOS--- ---

Condo cl'Eu .......... 32m,O 0,80 0,42 Oe l'odll(a 'pupa e
fllodo de aço gnl-
vani ado.

Conselheiro A n to n i o
Prado .. ............ 23"',5 5,48 0,37

Dr. Elia. Chaves ..... 25""Ç) 5,48 0,33
DI'. Nicoláo Qu iroz .. 18"',28 5,48 0,42 -
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Corte, 31 de Maj'ço de 1 6,

IlIm. e Exm. SI'.

Em cumprimento ao que me foi por V Ex:. ordenado, cabe-me declarar
que l\ nav gação do Rio Parnahyba. pode ser feita com grande vantagem
pelos vapores do systema empregado actualmente no rio Mogy-guasi!ú.
Por mais de uma vez, em relatorios parciaes, fiz ver as vantagllns que re
sultariam para a navegação do todo o rio Parnahyba, do emprego de va
pores de fllndo do aço e pequ no calado, como tl.o os Stern-Wheel d& Yar
rouw & ,Como disse no ultimo ,lestes relatorio, as difficuldades que
mais obstam a franca navegação do Pllrnahyba ão os ecaes ou Da8io que
o rio apresenta durante o v rão, e o emprego de taes vapores importa
economia de t mpo e dinheiro no melho\'Qmento do todo o rio.

O guincho a vapor adoptado a cada um desses barcos facilitará sua
ascenção, nas corl'edei!'as de pouco fundo: podendo spr ahi vantajosamente
empl'o);{l<da a cadea de tracção sobre a qual tem de funccionar o guincho.

A actual companhia de navegação do Parnahyba não possue vapor apro
priado R. unvegaçl10 da porte superior do rio. Seu barcls são todos de um
metro de calado, roda lateraes e fundo de ferro que nl10 podem deixar de
ser condemnados par>! a navegação de um rio de caraGtel'e technicos
como o Parnuhyba. Mesmo na pllrte baixa do 1'10, os Stern-Wheel de
Yal'l'ow & C. offerecer[lo muito melhores condiçõe de naveg>lção 80bro os
baixio de arein, ondo. em verõe excepcionnes, ha spmpl' um,60 d'agua.

I'>UbVIlDcioDndn pelo Governo, faz a companhia. com a possivel regulal"i
dado, a navo/!;llção do rio na parte Gomprehendida entre a cidade da Fal'
nnhyha e a colouia de S, Pellro de Alcantal'R,

Mas, com o material QUO po sue nilo poderá. transpor as corredelras n/I
pane superior do dI), Dise. em outra occasião, a V. Ex .• que o sllccesso
oh! ido poht compunhill E F. Paulista, foi devido :'l boa sc"lha do mate
rial. O .ucces o da navegaçl10 do Parnuhj'ba, feitos o melhoramentos da
parte snp rior, dopend ert:llnonto dn. adopçiio d vapore, e harcos apro
priados,

O ppqllllno numero do vingens que 10m sido encntuadas à yapor atá Santa
Philomena, coneorre prtrn O pouco conhocimento que tem os pl'actieos dos
l'annos nnvegayeis, omql1anto taes ,'lagens nl10 pl'ovom n. franélt navega
bilidade do do, pois fnrnm feitas atravtf d muito perigos. e tou eOllvun
cido do que meno dilnceis.e tornarão á menida que os canae forem lnlli.
freqllcnt mento transitado polo vapores. Julgo.poI8.de toda a conveul neia
quo se obrigue a compnnhio. suhveneionarla n fn7.ar, pelo monos.uma viagem
por m Z IIt anta Philúmena. durante 08 oito mezesque decorrem de Outu
hro li ,\laio, e o.té o ultimo ponto melhorado. dllrante os mozes ele Junho a
, Gtombro, A ter, polo menos, dous vapores nas condições acima declarada,
isto é. 40 centimetros de calado mnxlmo. quanao carregado, fundo de aço
<Yalvllni ado, forçA. superior 1\ l' kilomotl'os por hora; tendo cada vapor
um gltincho á próa movido p lo vapor da machlna, para trlln por as Gor
redeiras de fode correnteza. quando eja ne essario.

A ter, no mini mo, quatro barca QIlO calem apenas 0111 40 eom H tone
ladas .de cal'ga . .(\. adoptlll' t~rifn~ diffel:encill' s, pl'mcip~ando a re~ucção d!:ls
primeiros 400 lolometros, ISto t', da cldede de Therezlna para Clmtl, e nao
podendo o preço da. tonelada kilomell'o éxceder do 4U réis A reducções

erl\o de modo que o frete da tonplncla de mercadoria d exportação a im
portação nunca pos a exceder a 2DSoO,1, po,ta em anta Pllilom na ou na
Amarraçí\O, quando tenha partido de um dos xtremos da linha. Que 50
obrigue :J. companhia subvPlleionnda a formar tllrifl'8 o~peclaes de pro
tecção {, pequona lavoura, actualmente muito onerada. Que S' ja a subven
ção divid"ida m ire partes das quaes a la ,aja destinada II navegação
entre a Amarra~ii. o a eolo~in. de 8,. Pedro de AlclIntam. as outras dna
iI navegrtC)flo da part superIor d 1'10 até anta Plillomenll.
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1 I
2\)' APRE E 'TADO 'A 2' SE ÃO DA 20' LEGI LAT RA, A 13 DE

fAia DE 1l~8-

D('soústruçtio de rios
PIAUHY

Parnahfjúa
O ob (aculo que impedião a navegabilidade no rio Parna

hyba, que sepal'a a provincia do l\laranhão e Piauby, forão
destruido no anno findo na exten olo do 21G kilometr . qu
vão d Nova-Yol'k a Ranto Estevão, ficando des a fOl'ma aberta
a navegaç[w de e rio na xt n ão d 1.096 kilom Iro endo:

Da cidade da Parnabyba a . P dro de AI ·m(ara... 737 k
De . Pedro de Alcantal'a a ·ova-York.............. 1:;0»
De ova-York a Santo E tevão ·... 216»

1.0. G »
A 2 de etembl'o iniciou a commis. i"io ncarregada de~te el'

viço a eXjJlor'ação d 3:-0 kilometro que med i'io d:l Corredeira
de anto Estevão [L vilJa de an(a Philomena.

O trabalho foi xe utado em 8 dia. ntfentH" a. poucas diffi
culdade~ a vencer.

Para dar a e se tr'echo do rio navegabilidad a embarcaçõe
de 0"',40 de calado é mi. ter melhorar o rio m ln pontos, quae
são: ilba do Galheiro or0a e bal'ra do M llo. a, Ra ia da Pe
dra Furada, Dou reman o , Ra io rle 101ba fundo, Ra ia da
Enxaoa, Rasio da barra do Barroca, Talhado do Reman o, Ra ia
da ilba da '\ eneranda. RaRio abaixo da 01'1' i1eil'a do Cai(utú.
Corr d il'a do emeapanhn, Ra io da Pedra Grande, Corôa da
barra do Fosdãu. COI'redeil'u da Su uarara ilha d anta Ro a,
.' cco da. 11 uarana, Ra io de anta Rita, Ra io da Pindahyba.

AI m de. te ponto., m que 11 de oh trução con isle na r mo
ção de tÓl'OS e areia, que obstru m os can::les. contão-. quatro
eorred iras, quaes são: Apertada lIor~, Caitutú. Talú rubú
sinho.

A desobstrução. de '(a secção d rio. que med 350 kilometro ,
nugmentará a re I fluvial de 750 kilometros, porquanto n s e
trecho tem sua foz o ru uah~r, navegavel na xt n ão d cerca
de 400 kil0metros largurft não infel'iol' de 50 metro, on istindo
os trabalhos. a executar ne t, de impIes limpeza e órte de
arvores que ob tru m eu curso.

A. obra" (1, de, ob. !I'U c;:ão d 3". e '~[lO, d . anto E tevã.o <.i.
villa ,1 aldil Philomena, ão OJ'(.;arl<'l cm 5:3:l)nO;'OOo

Tendo sino levado a fIeil.o, entretanto, o melhol'amento do rio
em exten 50 . uperior a 200 kilom tro além do ponto terminnl
;\ que cheg[lO O!'l vapore da vompClnbia d nav ga~ão, penso que,
I'm vez de pro eguie- e nos trabalho n<lS ondic;:i difficei el11
que poderião " e ex cutados m remota. I'egiões Cl. C'jue terião ri€'
estendee-se, j'et.:lamão, de pref ren ia, OR intel'e se.' (la pl'ovinci;j
e os do Estado, que e pro ure utili~ar def'ide j<.í o lue tá f il.n.
promovendo-o e o a11gmp.nto de extensão ol'responnente na linlin
de navegação riaquella companhia, por meio de contl'lI(o em quI-'
,'e e tip'!.!l fi. r,!aq \.lIa d incumbir-RfI 1Iq. p~'orrla da. ['eaJizaçftQ
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das obras n ces aI'Ía para "o eSLabelecimento da navegação a
vapor' até onde convier: anta Pbilom na, por exemplo, que por

mquanto 11resumc-se vuoha a ser o ponto terminal.
Por esta fórma os trabalho' exe uLado' e toenaráõ realmente

uLeis e efficaze e quer a conservação do melhot'amento obtido,
quet' o seu desenvolvimento futuro, poderáõ ter logar nas mais
cooomicas e van tajo as condiçõe .
Com e te intuito e intormado pela presideocia da provincia,

do e tado irregular em que achou-se a commissão em fins do a.nno
proximo passado, apó á retirada do respectivo cbefe, enO"enheiro
BenjamioFranklin de Albuquerque Lima. motivadll. por circum3
tancia de caractet' particular, provideociei, em data de 18 de
Dezem bl'o, para que fos em suspensos os trabalbos da commissão.
e dispensado o pe soaI com excepção apenas do absolutamente
1ndí pensavel para a arrecadação do material que havia disperso
em diver. os depo. itos.

Cumprindo a ordem nes e sentido expedida, aquella presidencia
nomeou ao mesmo tempo uma commissão, composta do lo es
cl'ipturario da thpsouraria de fazp.nda Henrique Guilhermp. dos
'antol", do engenheiro Narciso FetTeira da ilva Santos, do

cidadão Pedt,o Piaubylino de Hollanda Campos, para proceder,
com a necessaria cautela e e"'urança, a arrecadação do mate
rial e bem a im á liquidação das contas, de modo a evitar re
clamações futurac:: a. alvagual'dar os interesses do Estado,

E ta commis ão será dissolvida logo que termine os seus tra
balho , t'pduzindo-se I,amb m pOt' e ta o casião o pes oal inferior,
pelo qual é auxiliada, ao iodi pensavel para a guarda dos dous
unicos d po 'itos que deveráõ comprebendet' todo o material.

Faz odo-vos. como cumpria-me. e ta exposição, fica-me a
certeza de que vos dignar is habilitar-me a tomar deliberação
definitiva a e te re peito ou nos teemo que acabo de indicar,
ou como houverdes por mais acertado.

o relatorio apee eotado pelo chefe da xtincta commi são
incumbida ri te seeviço, que enconteaeeis 3,nne<:o sob lette3, R,
vem minuciosamente de cripto O' trabalho que carecem de
ser executados.

PEfu'lAMB CO

S. Francisco
Durante o anno findo os trab9.lhos da commi são encarre

gada do melboeamento de que neces. ita o rio S. Franci co
para frftnca navegabilidade. concentrarão·. e na desobstt'ução
da cachoeiras do Sobradinho e do ViLu.

o "anal da cachoeira do Sobl'adinbo farão extrahidos
J.S76",:1.67~ de pedm que, reunidos a 2.027m3 .3 extrahidos de
perh'eie<ls a secco. e 5, Qm3,5 já anteriormente extrabidos, forão
Ampregado em reve timento e fl1ndo do rio, em calçamentos
de balisas. em fechamento de canaletes. nos dique e molhes.

Na cachoeim do Vau extrahirão-se 20 metro cubicos de pedra,
alal'gRnrlo o estl'eito canal a ,lO metros e a.profundando-o até
I metro.

A vantagenl" I'e!';ultantes da desob trucção destes dons pontos,
não e .fizerão "''''pel'al'. O movimento de mbarcações no ca.nal
assini melbor<i.uo. ltugmentou con ideravelmente como vQreif!\
do seg'llinte quadrQ d mqnstl'a~iyo do 1l10v~m(:lp.to anpQ~ll
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Movimen~ de embarcaooes no canal do Sobradinho em 1886

PAQUETES RARO TOTAL

Cl>rreg"dns de

~ o
l::J o

.§ .§ '" ~E: .~
.. o

~ o">..., .~ .o ~
'-I.- '" li) tl

~ ~ l::J li) li) .;:: S. <>
o o .9 .9 ~.~
~ iii "- <::l

~ ~ '~ .... ~ Q:)

---- ---- -- -- -- -- --
Durante o

flnno",. ' .. 175 265 141 )50 97 153 ,11 440 291

-- -- ---- -- -- -- -- --
. .--....-

Somma .. " ...... . ..... ...... ...... 2~0 . ..... 731

A facilidade da navegação trouxe ao commercio daquelJas pa
ragens a economia de c rca de 50°/. na' d 'I eza de trnn" port .
com a suppr'essão de um prati o especial e a reducção dos braçoR
necessarios para vencer as achoell'as a "ara ou a , irga.

Além das embarcações constantes do qundr'o acima, cab. aqui
mencionar que os Sr', . Melchia les lanacio da 'Uva (: aeio
Ignncio da Silva, nego iantes da ci~ade de Joazeiro, fizeeão
aprestar- em Jatobâ uma pequena lancha a vapoe, a 11 lice, da
fabrica Yarrow & C., medindo /)111,6 de comprimento, 11\1,5 de
l~rgura om,6 de calado, com força para vencer corl' ntez.as d
9 kilometros por bora, e, depois de kanspol'tada para Joazeieo
e de' feitas algumas expel'iencias, resolv l'ão inicüu' com ella o
serviço de reboque por vnpor.

A experiencia surtiu excellente resultado,
A pequena lancba Cesario I rebocou uma barca carregada d

sal e fazendns, navegando sem acidente de Joazeiro ao arraial
do Senhor Bom Jesus da Lapa e dalli voltou subindo O rio Cor
['ente, affluentedo S, Fl'ancisco, oté uma legua além do porto de
Santa M;lria da Victoria, na ]J['ovincia de Mina Ger-aes. d'onde
regeessou com a mesma bllrca carregada om 30 toneladas de
generos diver'sos, havendo feito o peecUf' o lotaI de 1,731 kilo
metros,

,A lancha D. Pedro II, a serviço da cam missão, f z quatro
VIagens renondas de Sant'Anna a Joazeiro, uma fi fazenda das
Pedr'as e outra á villa do Riacho d·a asa Nova. p rCOlT ndo a
extensão de ~71 kilomet1'(;)s, sem accidente algnm,
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o vapor Presidente Dantas, tambem a serviço da com missão,
transportou para Chique-Chique, na provincia da Bahia, o juiz
municipal, officiaes e praças do exercito, e regressou transpor
tando outros funccionarios, havendo feito o per~urso de 6130 kilo
metros, tambem sem accidente algum,

No mez de Agosto ultimo explorou a commissão o trecho com
Ql'ehendido entre as cachoeiras do Sobradinho e a foz do rio
Pajaú, com a extensão de cerca de 4QO kilomet~os. levantando as
plantas, esboços e nivelamentos, tendo effectuado'mais de 30.000
sondagens.

Dos obstacul0 a uperar no trecho explorado, comprehendido
entre as 238,7 leguas (Halfeld) a 299 5 encontrareis minuciosa
descrifçãO no relatorio apresentado pelo chefe desta commissão,
o qu~ se acha annexo sob a lettea S.

O e tado sanital'io da commLsão, foi regular; comquanto ti
ves em havido 243 doente de diver a molestia , não houve caRO
algum funesto. .

• PAULO

As companhias de steadas de ferro da provincia de S. Paulo,
estudando os meios de fomentarem o seu trafego com o desenvol
vimento e expnnsão de zonas agricolas jacentes além de sua
e taçõe extr'ema , resolverão com todo o criterio tão importante
problema, dando-lhe amai facil e intelligente olução.

Em fa e da importante rede hydrographica da provincia e dos
ponto!' a que baviam attincrido as mai cxten as de ,uas vias
fereea , outra não podia er a referida solução enão o aprovei
t',nH'nlo dos diver'sos tributarios des arMe, con. tituindo verda
deieo proloFlgamentos das e tradas e para o quaes lanção
até linbas conveegente.t;, como a rle . Manoel ao porto Mar
tins no Tietã.

De fa to, consteuil' a uma O'eande di tan 'ia do emporios ex
por;~a,doees e imp0l'tadore da .p!,o.vioc!a, e em região onde a
agTlcultura está m sua pha~e Imclal, 1mbas ferrea!!l ao lado de
rio usr.eptiveis. mediante certos melhoeamento, de navegação
a vapor cunstante e eegular, seria erro gl'avi simo e das mais fu-
nestas consequencia . .

Em vez di so, resolverão as companhias melhoear os rio qu
ficavão em ua frente, empreheodendo mesmo em taes melbo
ramentos alguma obra impor·tante e di pendio as que a e
crurão-lb s os mais explendido re ultado .

Assim é que a companhia ltuana chamou a i o ervi o da na
vegação dos rios Piracicaba 6 Tieté; a Pauli ta busca concluir
com a maxima presteza o difficei trabalbo que de d muito
iniciara no Mog-y-guassú e Pardo; .a Mogyana .trata d~ .eR
tabelecer navegação por ua conta no RIO Grande a Ima e abaIXO
de Jaguára.

A Sorocabnna, naturalmente. lançarã- ua vi-·ta para o "....ara
napanema, cuja nave~}lção. facili~8:nà.oe encaminhando a cO~l'ente
de immigração par:a as uas fel'~lhs. Imas marcrens, proporclOnar
Ihe ~ha poderosos ~lementos.de VI tal Idade.

Occupar-me-bel em partlCulae de cada um do mencionado
rios.
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Piracicaba e Tieté

A companhia Jluvial Pauli ta, que mantinlla o serviço de nave
gação a valor nestes eios, tran r riu <i companhia E trada de
Feeeo Huana peJ:l. quantia de 500:000 . em eleúentures todos os di
reitos relativos á navegação daquell rios, a sim como os bens
movei e immovei e todo o material fluctuante composto de 5
vapores e 24 lancha .

Obl'igou-. e ainda a companhia Huana a pagar ao govel'no pro
vincial a ubvenção de 200:000$ de que gosava a (;ompanhia Fluvial
e a diver as conta que conslituiam opa sivo de ta companhia
e elevavão-se a 832 :'750g700.

Em virtude de lei provincial, a companhia ltuana contratou
com a provincia o serviço de navegação a vapor no rio Piracicll.ba,
.desde o canal Torto até sua foz no Tiefé' no alto Piracicaba

. desce as proximidades da cidade de igual nome á. cachoeira do
Funil, junto á ponte da Estrada de Ferro Paulista, e no rio Tieté
desde a povoação de Remedios até o salto de Avanhandava.

lOS termos da lei provincial, gozará :1 companhia !tuana de
privilegio excluslvO por 50 annos para o serviço de navegaçli.o a
vapor nos trecho cilado dos rio Piracicaba e 'rieté.

Actualmente, já são navegados este rio até o porto de Lençóe~,
no 'rieté, cessando, porém, o movimento de vapor'es ntre Pl
racicaba e o canal Torto nas época de secca, que em geral
durão de Agosto a Novembro. A interrupção das communinaçõ s
cessará logo que conclua o ramal fel'reo que está con truindo
para o canal Torto.

A companhia Iluana executará todo os trabalhos necessal'io
para a. segurar me mo na. O"rande eccas a pa sao"em dos va
pores em toda a exten ão do rio ,mencionada em seu contracto.
da qual excluio o tI' cho de 18 kilometeos comprebendido entre o
canal Torto e a cidade de Pira icaba pela ditnculdades que oppõe
á navegabilidade.

Na VIsita que em Novembro ultimo f z :i provincia de S. Paulo,
S. M. o lmpeeadol' percorr u 130 kilometro no rios Ti té .
Piracicaba, desde a cidade de' nom at o pOl'lo d Araqutl,
que fica pouco abaixo do ponto em que r unem o dói. rio
50 kilometro, acima de Lençó .

Es'sa excursão, que durou 15 horas, foi feita até o canal Torto
em um lanchão da companhia ltuana, por e tal' muito baixo o
rio, e d'ahi em diante em vapor de propriedade da me..ma com
panhia.

MO{f!J-guassLÍ e Parelo

Pl'ogrediram os tl'abalhos em execução oest ['io pelo om-
panhia Paulista com a celeridaile compati el com a.. grande.
difficuldades com que ha lutado no emprebendimento de IilO
importantes obras.

Pr'ovém principalmente o obstaculo' que têm ['etarda.do a
marcha dos trabalho, das febres lue no m zes d Abeil e Maio
reinão com geande intensidade atacando qUi! i todo o pe 'soal,
que, felizmente, dentro de pouco tempo fica r slabelecido com a
salutar peovidencia tomada pela companhia, de o remover para a
Misericordia de Juodiaby. o anno findo, agundo expõe 11 com
panhi<\, bai 'arâo áquel!e 40spital W\ tr~b.&lha.dol'e , 11ão ~@ teijd,Q
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dado ca 'o algum faLai, o que eloquentemente attesta u vantagem
da mudança do local.

As febre' a nece idade no inv l'no, que naquella paragens
é rigol'o 0, de trabalbarem dentL'o d'agua. tém por tal fórma ame
dronlado os tr'abalbadore , que só devido a grande' esforço::> a
companbia ba podido manler' diminuto pe oal, vencendo, em
quasi sua totalidade, os elevado alario de:2S 00 e 3 000 diarios.

A navegação a vapor que em 1885 se ~azia unicamente entre
porLo Ferreit'a, e tação extr'ema da ferTo-via, e porto Amaral
na extensão de 35 kilometros, estende- 'e actualmente até o porto
Pontal, na confluencia dos rio 10gy-guassú e Pardo, com o
percurso lotaI de 205 kilometr'os.

este trecho, mantem a companhia 11 estações para recebi
mento d' pas ageiro e mercadorias, a quaes ão: Prainha,
Amaral, Pulador, Cunba Bueno, Jatahy, Cedm, Martinho Prado,
Pinheiros, ,Taboticabal, Pitangeil'as e Pontal. A duas ultima s
fOl'ão inaugur'ade. em Janeiro do COlTente anno.

Com a abertura dos porto~ ".\lartinho Prado e Pinbeiro , a 22
d Setembr'o do anno pas ado, 'omeçou a augmentur' sensivel
mente o trafeCTo pele rio, o que e evidencia pelo movimento de
mel' adorias, que, sendo de 2.000 tonelados deJulho a Dezembro,
400 toneladas l:ouberam ás duas referida estações.

Pela taçl:1o do Pontal, ina.uCTurada a 10 de Janeiro ultimo,
tl'ansitarão m 44 dias de trafego mai de 10.000 saeco de aI,
além de 4-0 tonelada de diversas mercadorias. I ão obstante
este movimento, ha falta de ai na localidade tendo ido vendido
antes da chegada todo o que fôra importado.

Fundada em dados po itivos e base modas as, espera a com
panhia Paulista que o erviço de navegaçã produzirá no cor
rente anno renda liquida igual a 6 3/4 0/. do capital empregado,
que . estimado em mil contos de réis.

e te computo não é con iderado o accrescimo de renda que
ao trafego da ferro-via tral'á o tran porte das mercadorias pro
venientes e de tinada LÍs estaçõe f1U\7iaes, e qu . si não fôr'a a
navegação, ter'ião d procul'a[' de prefel'encia a ferro-vias Mo
...,rana e do Rio Claro.

i attendel'-s@ ao aecrescimo de l'enda da fen'o-via, pl'ovindo
dil'ectamente da navegação, a estimativa de 6 3/4 % fica muito
aquem da vantagem ['ea! aufe['ida pela companhia.

A companhia Paulista tem assim ú mais auspicioso futuro em
um ierviço que foia primeil'a a empl'ehender e pLtra o qual não
ha poupado e forço e capitae .

Nos trabalho executado no l'io Mogy-gua , ú até sua foz no
rio Pardo, entre o quae contão-se muito paredõe, barraCTens
economica e olidamente 'on truida', dique 10nCTitudinaes e
"Bl'io cana s abe['tos em rocha de extr'ema dureza (diorito) com
larCTuras váf'ias de lU a 30 metro e profundidade de om,60 a 0"',30
na e~tiagem, salientão- e o da CTl'ande corl'edeif'a do Escaramuça,
jà descripto em meu anterior relatorio.

o rio Pardo, já explorado até sua confluen ia no rio Gl'allde,
o mais difficil tra.balbo a el'!'ectuar é o do alto de S. Bartbolomeu,
de que Oppol'tunamente dar-vos-hei noticia.

Foi de Um ,45 a menor altUl'a d'agua. ofier cida pelo Mogy-gua ú
em todo o anno passado, endo oh' rvado e' e minimo apenas
em dous dia' 2~ e 2l d etembro
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A corredeira do Escaramuça, em consequencia das obra exe
cutadas, nunca cheO'ou a tilo pequeno volume de aguas.

Pussue a compaohia 4 vapoee . todos de roda à popa e ca
lando, quando carregados, de om,42 aOm ,33.

Em 1886, o vapor Conde cl'Ea, o maior dos que po ue a COIU
panhia, percorreu 8.817 kilometro em sofl'rer concerto algum,
sendo de 19.650 kilometros o percurso que ba reali ado de de
que começou a navegar no Mogy-~uassú.. Reboca fl'equentemente
3 barcos com velocidade de 14,1\: o por hora na descida e de 9k,5
aO'uas acima. As barcas tran portão 14 toneladas com a iro
mersão de 001 ,40 e 28 toneladas com a de 0111 ,70.

Por deCl'eto n. 9753 de 6 do coerente, o governo concedeu pri
vilegio por 10 annos à companhia Paulista, para a navegação a
vapor no rio Mogy-guassú, de de Porto Ferreira atê a sua coo
fiuencia com o Pardo; 00 rio Pardo em toda a sua extensão
navegavel atê a sua barra no Rio Grande; e no Rio Grande,
desde a foz do apucahy-mirim atê o salto de Urubupun~êL

O prazo do privilegio er~L contado da t rminaçii.o da obra
de desobstrucção do leitos dos rios, obl'igando- e a emprezn a
concluir as ditas obra e a e tllbelecer serviço regulal' de nave
gação nos seguintes prazos: - Um aono do Porto Ferreira até
a confluencia dos rios Pardo Mogy-guassú: - 'Lres annos do
"Rio Pardo atê a sua confiuencia oro o Rio (,j-raude; - e cinco
annos, n ste ultimo rio, da foz do Supu ahyao 'alto de rubu
pungá.

companhia empregará um vapol' e quatro lanchas por 100
kilometros de navegação; transportarà gl'atuitamente immigrante
e suas bagagens bem como as malas do correio; effectuará
com abatimento de 50 '/0 o transporte d quaesquer obj ctos
destinados a sel'viço publico; pl'e tará ao go erno, no ca,o de
nece sidade, todos os meio'S de transporte por metade do preços
da tabella; con truir~L entr as estações, á razão de 25 kilometro '
por anno, linha telegraphica que e tará empr'e á orden do
gover'no; e destinal'á em cada estação compartimento apro
priado á agencia postal.

Além cio privilegio, a companhia gozariÍ do eguintes favores:
direito de de apropriação dos teerenos necessal'io ás obras, ou
que interessarem á franca navegação, ces ão gratuita dllS ter
reno devolutos e nacionaes para con trucção de armazeus e
estações, bem como dos terreno que se acharem em esmaria
e posses, salvo asindemoizações que forem de direito.

A tabella dos fretes será fixada de accôrdo cum 11 presidencia
da provincia, e, findo o prazo do privilegio. reverterão para o
Estado, sfllm nenhuma indemnização, todas as obras xecutadas
no leito dos rios para facilitar a navegação.

Caducar'à a concessão, na parte relaciva a cada uma das ecções
acima melllcionadas, a não serem observados os prazos fixados,
bem corno se, iniciada a navegação, vier a ser intel'Tompida
por mais de seis mezes, salvo, em ambos os casos, a iptel'vençâo
de força maior, devidamente comprova,da.

RIO GRANDE

Por deareto u, 9"5:. de 6 do corrent , coo edeu o Governo a,
Companhia Mogyana privilegiO por 10 an"nos pa:ra. II. navegação



a vapor do Rio Grande, na parte comprehendi da entre a poo te
da estrada de ferro da mesma companhia e a confiuencia do rio
Sapucahy-mirim.

As clau ulas da concessão ão a mesmas com que foi feita a
conces ão á Companhia Paulista, de que já vos dei noticia,
tratando dos rios Mogy-g-uassú e Pardo, ficando fixado o prazo
de um anno para conclusão das obras .de de obstrucção do rio.

1888
3U· APRESENTADO NA l3' ESSÃO, DA 20' LEGISLATURA, A 14 DE

MAIO DE 1888

Melhoramentos de Rios

A ferro-via por mais economica e facil que seja, não póde nem
deve constituir o exclu ivo meio de viação do nos o paiz.

Si as im tem criterio amente procedido a Allemanha e outras
nações da Europa. melherando, mediante avultado dispendio, as
sua vias navegaveis naturaes e artificiaes, mesmo em concur
rencia as estradas d~ ferro já estabelecidas, nós, que possuimus
um vastissimo territorio, proprio as cliver a culturas e cheio de
riquezas, cuja exploração depende de communicaçõe faceis, não
devemos dispensar o importante systema hydrographico com
que fomos dotados.

Tornam saliente esta verdade o tri te resultado que ofl'ere
cem as linha ferreas que, infelizmente, po uimos ao lado de vias
na egavei " como a e trada da Bahia que datando de mai d
30 annos, da uma receil.a que mal chega para obrir a despeza,
obrigando o Estado a despender até o fim do anno passado com a
sua fi: 'calisação e garantia de jaros a elevada cifra de 34.534:786$9-16,
que excede em mais do dobro ao que ella custou; a estrada de
D Thereza Christina em anta Catharina inaugurada em 1 84,
cuja proporção de de peza para a receita foi de 719 % em 18'7,
tendo o Estado pago já, por virtude da garantia dfl juros,
2.'717:::r"286H9, ou quasi metade do capital garantido ; e finalmente
estr'ada de conce são provin ial de Porto Alegre a ova Ham
burgo que, aberta ao tr'afeg-o em I 77, tem todus os annos ac
cusado deficit e recebido até o fim do anno pas ado, da provin
ciaque garantiu os juro de 7 % sobre o capital de 1.800:000~UOO

a importancia de _.325:246S0~6.

Cre ce unnualmente na Europa o movimento pelas vias nave
gaveis que melhor se adaptão ao transporte da mercadoria de
pouco valor, e exigem modicos fr tes o que é de capital impor
&ancia para os productos obrigados a. g-randes percursos. O desem
volvimento dessas estradas que camlOhão. tem ainda concorrido
la, e ha de forçosamente concorrer tambem entre nós para a ex
ploração de muitos productos agricolas, mineraes e fiorestaes, que
antes não exi::;tia pela difficuldade e care tia dos meios de tran
spurte. Os seguintes dados vos darão ideia do valor dos tran
sporte realisados eUl alguns paizes da Europa pelas vias navega
veis interiores. Na Inglaterra, onde a réde navegavel é quasi
igual a um sexto da dos caminhos de ferro, o trafeg-o naquella
foi em 1 8! de 30 a 35 milhões de tonelada ; nos Estados-Unidos
foi de ~5 a 30 milh es; na Frll.D\;& e na Allemanha de 00 milhões.
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N ste ultimo paiz o pel'cur O médio da mercadoria tl'an porta
das por agua foi du pIo do das on d.u ida I ela feno-via,

Este movimento bem Cl'e cido annualmente, devido ao melbo
ramentos feito na via navecravei exi tente à abel'tul'a de
nova , e ao e tabelecimen t.o d appaf'el bo facilitando extmof'di
nal'iamentf3 o tl'abalho de carga e d 'af'ga da' mercadol'ias e
tambem á rapidez, recrularidaJe e 'ontinuidade <!Iue o emprego
do vapor tem t1'azido tl navegação.

Esse sel'viço, a pouco iniciado entre nó vai tam bem tomando
cada anno maior des nvolvimento, o que deixar i bem patente
quando me occupal' e pecialmen te do I'io de S. Fl'an ',i co cujas
obras estão a cargo do E tado ; dos rio Piracicaba e Tieté ex
plorado pela companhia Ituana ; e da e l1'ada de ferro Pauli ta,
que já tem estabelecido, cúmo sabeis, o serviço d nav gação no
nos Mogy-guassú e Pardo.

Esta considerações levão-me a fazeI' minha a palavra que
meu illustre antecessor e creveu a r peito no ['elatol'io que vo
apresentou em a primeira sessão da pt'esente le&i 'latul'a, Identi·
ficado com e te pen amento autori ei o cbefe aa commi ão de
melhoramento do rio de S. Franci co, a r duzir de 1m 25 a Qm,l O
a profundidade do canaes a abril' na part.e ainda não melhorada
desse rio, tendo i::; o concorrido para que tivesse maior impu!. o

.os tmbalho , como verei do relato rio que vo' erá di tribuido
entre os annexo .

Fiz tambem diver'sa' outl'a 'onces ões no intuito de de en·
volver o serviço de navegação do nos, os rios, como vo darei
noticia nos respectivos articros e peciae .

O meu illustre antece' 01' ness louvavel propo ito, concedeu
priviJecrio para a con trucc,:ão do canal da cidaôe da Lacruna à
Lagôa 'aos Patos, melhoramento de facil x cução pejo aprov ila
mento de extensas e profundas lagOas existentes no percur o do
canal, e que poderosamente benificiará á zona qu vai ervir,

Tão fostes tambem indifl'el'ente a esta sorte de melhoram nto ,
pOI' quanto concedeste autorisação para o Go emo onlI'alal' a
navegação a vapor do Rio da, Velha,' ,li mnci 'c1:i dI:) qu ' adi
an te tratal'ci.

J1uito mais, porém, é neres 'ario I'a.:::er l/e8,~e importante ramo
de serviço, que muito úenijicamenLe /w de concorrer para o des
envolvimento dos nossos centros tão distante do liUoral, e por
isso, de novo, faço appello ao (OSSO patriotismo, aOim ele que ha
biliteis o ,ooel'no a curar com olicitucle do m(lrJno c opportuno
p,.nblema do aproveitamento ela oa,~.ta reele h!Jllrographica com
que a Natureza dotou a nossa Patrta,

Passo a dal'-vo' 'onta do que fi. re 'peito havemo' feito,

I ERNAMlJllI'O E BAIIlA

Rio " Francisco

Proseguirão durante o anno findo os tl'abalhos da commi são
no canal melhorado do obr'adinho, na d sob 't['ucção do na
mal'crem direita ela ilha elo Pontal.

Além das olJl'as que fOl'ão feitas para a repal'ação do. estragos
causados pelas enchentes do l'io no pl'imeil'o d se canae::l, fiea.
I'ão j)t'ompto, mais 'LO metros do prolongam nto do IlJolh "

Em Junho organizarão-se duas ::;ecçõe de servi\(o para cOln-
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pletal' o estudo do dou::! braços do rio, e da cachoeiras Pedra
da Missão e Boa-Vi ta na ilha do Pontal, 70 kilometro abaixo
de Joazeiro, afim de ser encetado o ffi,f\lhoramento no que oIfere
ces e condições mai favoraveis á. navegação.

Preferido o braço da margem direita, por ter maior volume
c1'ag-ua e profundidade deu- e começo á desobstrucção em toda
a ua exten ão (8.300 metro~) a 19 do me mo mez. tendo ficado
coocluida. a 15 de ovembro, não obstante!a difficuldade' en
coo trada' na peduração e remoção da pedra, por c.ausa de ua
natureza friavel.

Feita a neces arias soodagen , achou-se que o canal melho
l'allo tem a largura de 16 a 2 metro e pl'ofundidade mioima
ele Onl, ' A velocidade das aguas fi<;ou reduzida a 10 kilometl'o'
por hora na cachoeira da Boa-Vista, e varia de 2 a 6 kilometros
em ou tros pon tos tl'abalhado '

Com e se melhol'amento fr'anqueou- e á. navegação por vapor
a extensão de 176 kilometl'o , que comprehendem as cachoeira
melhoradas - abão, Poço Redondo, ::sobradioho, Criminosa,
Concha" Boa-Vi ta e Geoipapo entre a povoação de nnt'Anna
êl cidade do Joazeiro e á vi1las de Petrolioa, Capim Gros o e
Boa-Vi ta. ommado a exlen~ão do l'io de empedido alé o

alto de I irapol'a, complelão 1,500 kilometro~ oavegaveis em
todo a quadl'a do anno.

Pode el' levado a eiIeilo c m tanta pl'e teza o erviço refel'ido
n' ondiç:õe des l'iptas I or tel' u aprovado a Pl'OPO ta d chefe
da commi ão, de reduzir' a primitiva dimeo ões do anae
a , hril', igualando-as á que têm ido dada aos melhol'a entos
executados no l'io da pl'ovincia fIe ,Paulo.

O trabalho de melhor'amanto do rio S. Fl'ancisco de,iao ser
r_alisado, segundo fora ordenado. de modo que os canae tives
s€m 30 metr'o' de lal''''Ul'a 1">,:25 de profundidade miníma a
mnior ecea, e !) kilometl'o de velocidade maxima.

Em fl\.ce das ondflO'eo feita 00 trecho por melbol'ar, do So
b adinho a Jatobá, ond começa a est~ada Q" fel'l'o da ?aulo
AfIonso, reconh ceu- e que a abertul':'\. de canaes naquellas con
diç:õe obl'ig-al'ü~ a extraordinario trabalho e a muito avultada
de: n za. avaliada proximameol em 1.700:0011;"000, pOl'qual1t ,
ai fll de outro el'viç:o '. sel'Í<' n ce' ario pl'ofundal- .' d muito.,;
centim tros em' 1'0 ila de g"l'Unde dureza, como a que con,'ütuf'
II I~lh\"eg 110 l'io . Fl'anci 'coo ,

Ex cUIa,ndo-,' , [101' m, o melhoramento, para ullla navc::{ação
na condiçõe da dos l'ics r.log '-gUêlSSll e Pardo em . Panlo,
com canal de 16 a 30 metros de Jal'g'ul'êl, 0111

, °de profundldad
minima na tiagem, e v locidade rriaxima de 13 kilometr'o pOl'
hora, o di pendia el'Út muito menol', não devendo e,-~eder de
700 contos, segundo infor'mou ochefe da commi são,ou mil contos
menos do que 110 primeü'o caso.

Pl'ovém pl'incipalmente es a reducção de de peza da importante
'i l'cum tancia li Só tal' o rio, como mo tl'arão a ondagen
feitas e publicada nu relataria de 1< 6 do chefe da com01i ~ão
em tres ponto profundidade inferiol' a 0"',60, refel'ida a maior

ecca ob ervada d 1, 3 em diante.
AUendendo aioda a que o canae ,ó tel'ào a profundidade.mi

nima ibdicada de 0111 O em 2 ou 8 me7.e' do anno,oas l11ai balxa
agua::;, a.ttingilldu, logo que u riu suba um palmo 4. lllesll1:t 11L'O

II)
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fund1dade da parte que já e tava melhorada até o obradinho
não hesitei em acceitar, como vos di e, a oropo ta do ('hefe d~
commi são de renlisar mai modestamente õs trabalhos de me
lhoramento do rio '. Franci_co.

Quando uo futur'o cre ça O m~vimento por e se rio, facil será.
alargar o canaes e dat'-Ihes matOL' profundidade.

TO intuito de jmpr'imi~ maior impulso a es es trabalho, afim
de qu~ qua.nto ante. eJa tabelecida a franca navegação até
Jatoba, serIa convelllente que melhor dota ei are pectiva verba
do fULUl'U orçamento, elevando-a a 350:000 000.

O movimento de embarcacões no canal do Sobradinho continüa
em augmenlo, corno deixa 'vêr o quadro 'eguinte qne se refere
ao anno de 18 7.

o

o

PAQUETES BAROAS Peso
TOTAL das mercadoria

carregados carregadas tl>ansportadas

Rio acima 211 193 40/1

li abairoo 176 203 379

1887.....• 387 396 (1) 783 8.974.400

1886..•... <!tIO 291 731 üA90.00

Differença 53 105 52 2.484.40

Caladode06 a l m,2.
Quasi todas as embarcações, em sua maior parte, já. adoptarão

velas para a navegação e tem passado as cachoeiras sem em-
prego de sirga. .

O vapor Presidente Dantas, repar'ado e melhorado, bem como
a lancha D. Pedro II, percorrerão as cachoeiras melhoradas em
todas as quadras do anno, occupados no tr'ansporte do pe. soaI
da commissão e de OULI'OS funccionarios, em coo equencia de
requisição do presidente da pr'<,vincia da Bahia.

As officinas funccioo'lrão regul.rmente na construcção de
obras de ferro e de madeira e na reparação de material em set'·
viço no rio.

Nos depositos conservão-se bem acondi:::ionados o material
explosivo e outros materiael:l para o proseguimento dos tra
balhos.

o escriptorio let:hnico t:ontinuar'ão.a confecção da:; plantas,
perfis, etc. dos trabalhos executados.

s. PAULO

Piracicaba e Tieté
Como vos foi dito no relatorio do anno proximo passado, a

companhia da estrada de ferro !tuana chamou a si o serviço de

(1) Destas 41 forã.o varias.
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nave~ação, que nos rios Piracicaba e Tieté era mantido pela com
panhia fluvial Paulista. Aquella companhia obteve da provincia
de S Paulo privilegio por' 50 annos par'a navegar a vapor o rio
Pirl:l.cicaba, de dt: u canal Torto, fim da linha fenea, até sua foz
no Tit:té, O alto Piracicaba dt:sde as proximidades aa cidade de
igual nome à. Cachoeira de Funil, e o Tieté da povoação dos Re
media ao alto de Avanbandava.

Foi feito com ['eguJaridade em o anno pr·ox.imo passado o ser
viço de navegação a carO'o da companhia !tuana, tendo produzido
o eguinte resultado:

Receita , ..•. .. . . . . 120: 891 SOOO
Despezas '" ! 125:7!H8450

Deficit . .............•...•...... •....••. 4:9008450

Convém natal' que a companhia teve lucros indirectos com esse
serviço por'quanto si não mantive e eUa a navegação nos rios
Piracicaba e Tieté, grande parte da carga tran portada pela 'ua
e trada de ferro teria de preferencia procurado a 'estradas Soro
cabana e Rio Claro.

A receita e despeza acima ditas distribuem-se pelas seguintes
verbas:

Receita

Pas ageiro .. o, .... o. 00.0.0 ooo.'0.' o. oo
Encommendas, animaes e carros .. , ..
Mercador'ia .,. oo.. o • o •••••• o o.. " o.
!lIultas o ..
Venda de café o.. o" ..
Div l·SOS. o o. oo0.0 •••• 0 o

Total. ...... o

Despeza

Canalisação oo o.. o

Tracção , .. oo o o.. ' .
Trafego. oo' ooo o o •• 0 •• 0 •••• 0 •••• o

Administração .. o' o.' . o •• oo. o. o.. o'
Reclamações.. oo. oo.. o... o.... oo.. ' .. o..

Total...... o.

16:\1368'250
8.j1S 30

98:56'28240
1361)1100

3:351 2110
1:05:38.1,80

120:8918000

184$000
21 :6018005
87:7578175
4: 465S850
11:7 2g-l.20

125:791$45Ll

MoglJ-[Juassú e Pardo

A companhia Paulista teve, como vos informei o anno pa ,ado,
pr-iv,leO'io para navegaç:i desse dois rio, onde havia já ex:e
cuta lo im rtante;; e dispen ii so mélhoramentoso B>tá já esta
belecid L [['anc L navego \çã.o, desde Porto Fel'reir • pout ex.tremo
da e"tra la Je ferro, até OI'L P tal na c ntluen i::l. de.ssds dois
rios com o desenvolvimento total de 2J5 kilomeLroso

05 trabalho' de môlh ramB It l'ea.lisado· n:1~ Jivat'.::iti.'" 'Ol"
redeirêls de Patos, Gaviãozinho, Pa.ntano, Ola.ria. e Pulador, da
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que tivestes noticia por meu illustre anteces or, resistirão as
f0rtes enchentes de Janeiro de 1886, ofIrendo apena insigni
[]eantes e Í['agos pela pa acrem de grandes ar"ore ' O me mo
suecedeu na corredeira do Ecaramu sa, onde forão de summa
importancia os trabalho executado, como vereis descri pios no
relatorio de I 86,

Durante o anno passado melhorarão-se a carl' deiras de Capim,
Banharão, Golpho, Boa-Vi ta, Cordão e Carrego Hi o, O tl'a
balho desta ainda não estão de todo oncluido , obrirrando ainda
a ualdeação ne e ponto, Havendo ido abel'ta a pres a e em
cara 'ter' provi orio a 'orreneira de Bua-Vi la Cordão mbora
ellas dém pa' a .... m em qualquer poea do anno, as irl'egulari
dad I;; do fundo 1roduzem grande velocidade' d'agua e onda,
o que não se ob erva em nenhuma das outr'as.

A companhia aguarda a estiagem do do para ultimar o tra
balhos de que ainda carecem e ,.as dua con'edeira, onde actu
almente é difficil o erviço de tl'acção. Pal'a que bem po ;li avaliar'
d'e sa difficuldade, di ['-vos-hei que a experiencias feita com
dynamomptl'o na carl' deil'a de COl'dão em um vapOI' I'ebocando
t['es lancha carregada, mo trarão n'uma correnteza d'agua com
velocidade de cinco a oito kilometro por hOl'a, a tensão de 350 a
700 kilogrammas 'obre a cOl'renle de ferro qu auxilia a ascen ão
do vapor, emquanto que na pal'te da m ;!. con'ed ira meno
perfeita onde a velocidade d agoa e a ondas ã.o maiore ,a leD ão
mdicada foi de 2000 a 25(10 kilogrammas. R5 '91hante difficuldade
desappar cerá com os trabalho que 1'e tao er eITeciuado ,

.-\. ompanhia jei. começou a obra de desobs~rucçâo n ce arias
para realisar as definitivas da formidavel cachoeira d ' Bar
tholomeu, o maior obstaculo qu o Rio ParC.o ofTere e a Dewe
gaçiio. E' elle a 'im de cripto pelo nge !Ó' Jos PereiL'a R 
bouças:

«Não apre enla a ca 'hoeira d ,Barthclomeu canal algum
navegavel, tornando- a pre i o varal-a com canoa ; póde- e dizei'
qua i em secco. O ['io ahi e tt-eita- on id ravelmente pl'e
cepita-se ap rtado entre r'ocha ba aHicas, cabindo em caixões
e cOlTendo com v l,tirrino a velocidade. Em 600 mett'o~, contado'
entre os doi pégo em que se aciJão mai ' tr'anquilla as agua.. ,
encontra- e uma differen a de nivel de 2"',42, dp 'irrualmeut 1'(:
lJartida tanto no sentido longitudinal, com lran ver ai ao rio.

l\'aquella di tancia de 600 melros ão levada as canóa , a
principio cat'l'egadas por metad e logo int i['amente de carre
gadas e al'rastadas pOI' um e tr'eilo canal, com meno, d Om 20
d'agua, e '0111 declive desicrualmente efltabelecido.

V ncido o mai r' desnivelam nto, são de novo carl' ~ada a.'
'anua' 1Ol' metad , para poder'em v nce)' a COIT dei['Cls do

nlalla-[rez do Agudo.
E' de G''',OG a differença de ni"eJ a parti!' de ,'. Barlholomen

a.té o Agudo, em di tancia de 2,90lJ metros, :\i:'lO e I ód Jiz ('
geral a cOl'red ira; exi tem pequenos intervallns m que a ~crua

corre tranq uilla para logo depois, em baraçando-se sobr'e pedras,
adqu irir forte velocidade».

Informações delalhada sobre o movimento do ll'afego, ['eceita
despeza de el'viço de navegação, e tabelecido peln. companhia

(1 f'\sLrada d feCTO Paulisla no rios lorr'y-ij'uassú 'I aulo, 11
entrareis no a.rlt~o sob're essa ferro-Via,
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RiO Granrle

Tres são as companhias de estrada de ferro qne tem privi
legio para navegar este rio. A da estrada Oeste de Minas, da foz
do ribeir'ão Vermelho até a confiuencia do Sapucahy; a c lm
~anbia Mogyana dahi á ponte do Jaguára e a companhia Pau
lIsta, da barra do Sapucahy-mirim ao sRlto de Urubúpung-a.

O pt'imeiro foi concedido' por mim, e os dous outro pelo meu
iIlustl'e anteces 01', sendo todos elle sobre as mesmas condições.

A' companhias Paulista e Oeste aindit não iniciat'ão nem o
erviço de navegação na parte onrle ella é franca, nem os melhol'a

mentos de que carecem diversos trechos da parte privilegiada.
A companhia Mogyana já fez uma e outra cousa, como passo

a. informar-vos. Começou ella em Julho de 1 87 por de obst.ruir
a cachoeira da Pedra de Amolar, que o[et'ece já passagem livre
ü embarcações calando Oro ,40.

Em Setembt'O deu-se principio aos melhOl'amentos que exigião
o tt'echo de 20 kilometl'os, comprehendido entre a corredeira da
Bocca-Grande e o porto da Ponte-Alta, no kilometro 51.

Os trabalhos executados con istirão na de ob trucção do rio,
aprofundamento do canal escolhido para navegação, e no estale
cimento de diques tt'ansversaes e longitudinaes.

Em 52 dias de serviço [ectivo extrahiri"Lo- e do leito do do
700 metros cu bicos de pedl'a, qu forão empr gados na con.
trucção do diques.

Acha-s balizado todo o canal melhorado, e com exc pção de
pequenos repar'os, de qne aind' cltee em a c:orl'edeira de Pedl'rl
Je AmolRl' () Barr'a Rica. estü, convenientemente melhorado
:'io €'m 51 kilometeo . tla ponte de Jaguàra ao pOl'to da Ponte
Alta. Acha-se concluida a e tação inicial, qu é Je tijolo. e ão
:l.diltntadas as de Bocca-Grand e Ponte-:\.ltll, construidas de pau
a pique.

A companbia inau~urou o serviço da navegação :.i. vela em 15
de Ml;ll'ÇO, quando foi entregue ao trafep;o o prolongamento de

ua 11l1ha ferrea até Jaguára.
Como ainda não hajão chegado da Eut'opa os dois vapores e

O' quatros batelões de ferro, que a comprnhia encommendou,
e til a navegação sendo feita à vela m barco de madeira. cons
truidos para o seeviço de de obstrucção do rio. ão e~perado
aqueUes em o mer. de Junho proximo futuro, e 10g0 que sejão
l11<?ntados, começará um erviço regular e constante para pa sa
"'elrOS e mercadorias.

No trecho do rio já melhoeado encont['ão-se diversa ilha.
devolutas de geande :teea e de excellente terra para a ultura
do café.

;-'U.l'lA -GERAES

Rios das "Velhas e S. Francisco

Autori ado pelo art. 'j0 ~ 1 n. VI la lei n. 3 49 de 20 de Ou
tubro do anno passado mandei. por edital de 18 de Janeil'o ultimo.
chamar j)['opo tas pa['a o estabelecimento na navegação II vapor
nos rios das Velhas e S. Fl'ancisco, versando a concul'l'enC'.ia :

L Sobre os prazos para começo e terminação das obra de
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melhoramento dos alludidos rio, , podendo o ultimo prazo exceder
de tres lInnos bem como para o fornecimellto do material ne
cessario á abertura da linha de navegação.

ll. Sobre a irnportancia. da subvenção annual até o maxirno
de 100:001lS00n,

Tendo terminado o prazo da concurrencia em 19 de Mnrço,
foi apena apresentada uma proposta firmada por Cicero de
Pontes e Dr. _ maI'O Cavalcanti. na qual, reduzindo o prazo da
ubvenção a cinco anno exigião que io se e ta paga a conlar

do estabelecimento da navegação regular nos trecho dos rios já
navegoavei , O que teria logar d ntro de 18 meze da data da
conce são e independentemente da desobstrução dos mais tre
cho ,

Estando a proposta fóra das condições estabelecida no edilal
no qual ficou d terminado que a subvenção seria paga integral
mente depois de aberta toda a linha á franca navegação nos re
(eridos rios, resolvi não aceitaI-a.

Não me descuidarei de a.ttender a esse serviço nos termos da
citada autorisa~o.

1889
31' APRESENTADO NA 4' SESSÃO DA 20' LEGISLATURA, A 16 DE MAIO

DE 1889

Melh07'amento de Rio.~

Rio S. FJ'anci,~co.- Com regular impuJsiío continuarão no
ultimo anno as obrn de melhoram nto do rio f:. Fl'anci!'co, as
quaes ão minuciosamente indicadlls no relato rio do ngenbeiro
chefe Antonio Placido P ixoto Amarante, qu dirige la s traba
lhos de de seu cúmeço.

Concluidas a desob trução canaJi ação do trecho comprehen
dido entre a povoação de SanL'Anna na provincia da Babia, e
a viJla da Boa-Vi ta, na provincia de Pernam buco. foi Iran fe
rida n séde da commissão para e ta ultima localidan . Após o
e tudos e exames nece sario leve começo n de.ob Ir'ução da
cacboeiras denominada Alaque e Fuzil. endo e coIbido por e
pl'e tal' melhor: ao .trabalho o canal. do lado que diz para Pt'rnam
buco. O da prlmetr'a daquelIa cachoeu'a ficou d ub.fr'uidH no
dois lerços inferiores, com largura de 20 metros, pl'ofundidad
minima de (pn.s e velocida.de média de 4.30n kilomelros por h ra.
No da seRuin te cachoeira eiIectuar'iio-"e tam bem dive!' o traba
lho, 'endo locado o me mo canal r:om a largul'a de 20 metrOR.

Tem continuado franca e eO"ura a navegação peJa cachoeira
m lhoradas, activando- e o transito de embarcações, ó no e
mestre de Janeiro a Junho (unico em que o movimento foi reRi. 
Irado por haver sido transferido de Sant'Anna a séde da com
missão), atravessarão o canal do Sobeadinho 303 mbarcações
carregadas com 4,510 toneladas de m rcadorias, OQ 1.940 p(1l'à
mais do que em ignal periodo do anno anter'ior ' 1.131 para
mais do que no periodo correspondente de 1887

Os doi!'! vapores a sel'vü;o da commi ,ão p,estarão sem acci
dente o serviço de transporte. tendo sido de 3.486 kilometro'
percurso total dalancha D.Perb'o II de ]2.3860 dovapol' Pl'e-
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sidente Dantas. As officinas trabalharão regularmente,
conservando-se bem acond ic~onadC's nos depositas o material
explosivo e outros nece sarios ás obras. o escriptorio efiectua
rão-se trabalhos de levantamento de plantas, perfis e outros.

Ea:ploraçào dos rios Paranapanema, Ioinheima e Brilhante.

A 8 de Janeiro deliberei que a commissão nomeada pelo Mi
nisterio dos Negocias da Guerra, e dirigida pelo coronel ErneRto
Augu to da Cunha Mattos, para estudar o traçado de uma linha
telegraphica rle de o porto na,egavel do Paranapanema, na pro
vincia de, . Paulo, até o de Santa Rosalina. na de Matto-Grosso,
fosse imultaneamen te incumbida de explorar pelo a pecto da na
vef(abilidade as ecções dos rio Paranapanema, lvinheima e
Brilhante, comprehendido entre os portos acima mencionados de
maneira que, na extensão corre pondente, possa. er estabelecida
uma linha de navegação de vapor em condições regulares e
permanente.

Para e se fim foi encarregado o chefe da commissão: I', de
levantar a planta dos rios, com inclusão, quando assim convier,
da região marginal: 2', de proceder a uivelame/lto , sondagens,
e, em O'eral, ás medições que fossem neces arias ; 3.·, de exami
nar e ~escrever os obstaculos que embaraçarem a navegação de
vapor e o meio de remover taes obstaculos: 4', de detel'minar
a longitude e latitude dos pontos mai importante . 5', de orga
ni~ar orçamentos e 'pecificados das despezas provaveis; ti' de
cnlher dado e informações preci a . quer se refirão especial
mente ao objecto da commi ão, quer possã.o utili ar a outro
ervi O da alçada de te Mini teria, quaes a fundação de nucleo

coloniae ,e flproVf!ilamento de terras apropriadas á cultura ou a
qualquer industl·ia. E tat.uirão outro im a in trucçõe que as
condiçõ s de navegabilidade deverão ser tae que po são er man
tidas, sem interrupção, durante todas as épocas do anno, de modo
commodo e seguro, por vapores de calado de O,m40 não podendo
er excedida dos seguintes limites: profundidade minina em

e tiagem 0,n'60, largura minima dos canaes lô,mo, velocidade
maxima nas cachoeira 16k.

Foi ainda prescripto que, i a con trucção de uma e trada de
ferro marginal em determinada ecção dos rio , offerecer van
tagen que a tornem preferivQI á navegação, deverá ser attendida
a importancia deste melhoramento no estudos e orçamentos que
houverem de ser organi ado. (1

(I) Em communi'ca~~ofeita ao Mini8terio da Agricuitura datada de 10 de
.Tunho ele 18 9, e que p\lblicflmos cm flvu180 cm Metrço de 1890, oh o
1itulo : - "Naoe,qa('ão Franca do l'io Pa7'anapanema. Parcmd, Joi
nheima e BI·âhante, de,çde o po,.to da erra do Díabo (no rio Par:1l1a
TJanema) até o de Santa Rosalinrla ,no rio Prilhuntp) (leclal'amos que
nas grandes SeCt;õ<'8 daq\lellps rio .ia hnvií'io sido elfectuados estudos cle.fl·
nitious, d mono tl'3udo a perfeita naycgabilidade daqueEes rios, em solu
çílo d ront.inuidl\de, e m condições uperiores fl. exiO'ida nas inirucçõe.
expedidas I
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1 90
L' RELATomo APRE F "fADO AO eHé!".E O COVEI NO PROVJSOHIO

A 14 DE 1'\OVEMBRO DE 1890

RIO E CA AE

Rio de . Francisco

Tem continuado com actividade as obras d m lhoramento
deste rio, havendo-se mantido franca e segura a. naveaação pela
cachoeira melhoradas.

No corrente anno, logo que a. im permiLtiu a va ante,pro eauiu
a difficil desobstrucção da cochoeira de ClljJira endo JOicia~a a
das corredeira dos Grós, 15 kilometros abaixo da villa de iaual
denominação. O canal em construcção no referido tI' cho
em alinhamento recto com a minima largu'ra de 16 metros.

Effectuarão- e, além de outro trabalho ob ervaçõe meteoro
logicas.

Foi desfavorayel o estado anitario, atormentado por fehre.
que tem gra ado com intensidade na rfwião.

Rio.' Parnah!/ba e GWYlueia

A 28 de Setembro ultimo concluirão- e a obras de de ob 
trucção do canal da Varaem da Cruz, ficando a im removido o
principal obslaculo da navegação do alto Parnah:yba Expe
riencias feilas no referido trecho com o vapor anto E ster:cio , da
companhia de avegação do Parnahyba, derão r ultado ati
factorio. Devia a competente commis ão mpregar- e nos m lho
ramentos do trecho de 350kilometros, qu vão de anto E levão
a Santa Philomena, mas, tendo a estiagem qua i impo ibilitado
e transito do vai ores da ob['e dila Companhia em vario ponto..
das duas primeiras secçõe , forão autoei ado. e ·tudo qu pan
tentearão a necessidade de reparaçõe n'e tes tre ao , não pouco
custo as.

Estudou lambem a commi ão o rio Gur{fueia, affluenle do
Parnahyba, e, orçada em 20:000S000 os melhoramento nece
sarios, forão encetadas as obras.

Exploraçâo elos 7'ios Pa7'anapanema, lvinheima e Brilhante

Constituida pelo Mini terio da Gu rra uma ommis ão para
estudar o traçado de uma linha telegraphica d de o ponto nave
gavel no Paranapanema. no E tado de . Paulo, até o de anta
Ro. alinda, no Estado de lVlalto Gro soo foi simultaneamente en
carreaada pelo Mini terio da Agricultura de explorar pelo a pecto
da navegaI idade as secções dos rio Panlnapan ma, lvinheima e
Brilhante, comprehendidas entre os POl'tOS acima mencionados.
de maneira que,na extensão cO[Tespondenl ,pos a r stabele id"
uma Iinha de navegação de vapor em condiçõe regulares e pel'
manentes.

Para esse fim foi incumbida:
1. .I?e levantar a planta.dos rios, e, quando convi r, da região

margJDaI.
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11. D niv -lamento .. ondagen e m di 'õe que forem nec .
. al'ia. :

IH. De examiuar e descrevel' os obstaculo que embaraçarem
a navegação de vapor e o meios de removei-os;

lY. De det rminal' a longitude latitude dos ponto mai im
portantes;

V. De or~ani ar ol'çamento. especificados da despezas pro
vavei :

VI. De colher dado e informa õe preci a ,quer se re6rão
especialmente ao objet:to da commissão, quer convenhão a Outl'OS
er' iças da alçada de ·te Mini teria, quae a fundação ele nucleos

colonnia, e aproveitamento de terra apropriada á cultura ou
a qualquer industria.

E taluirão outro- im as instr'ucçüe que as condiçõe de nave
aalidade deverão r tae que Ias ão . er mantidas sem inter
rup ão, duraute todos a época do anno e de modo com modo e
eguro, pal'a vapore de calado de Oro ·lO, não excedidos o

O'uint limite.
Profundidarle minima na estiagem 0Ir',60.
Largura minima do canae - 16m ,O.
, elocidade maxima na cachoeira 16k.
Foi ainda pre cripta que, si a con tl'Ucçáo de un~a estrada de

feero marginal em determinada ecção dos rio offerecer Yan
tagens que a tornem preferivel a navegação, deverá ser attendida
a importancia daqu 11e melhoramento no e tudo e orçamento
que houvel'ão de ~er oraani ado (1)

ão em andam nto o tl'abalbo commettido a e ta, om
mi são.

Rio Preto

Por decl'eto n. 741 de 12 de ,etembro foi concedido a Joaquim
Barbo a do anto~" erneck privilegio por dez anno' par'a o
erviço de navegaçáo por vapor no rio PI-eto entre a e taçõe ler'-

minaes da estrada de fen'O 'anta Izabel do Rio Pl'eto e nião
. alenciana, obrigado o conc"? iODario a levar a effeito a
obras de de ob trucção de que care er o rio para tornar'· e na·
vegav I, em toda as quadl-as. por vapores de pequeno calado.

Rio Araguaya e Tocantins

Ao engenheil'o Joaquim Rodrigues de lorae Jardim, ou á em
pI' za qu ol'aani. ar, foi conceaido pOI' decl'eto n. 62 de 16 de
Dutubl'o p"ivÔeO'io por 25 anno com ubvenções annuae pel'a o

tab I Cimento de iinha de navegação por vapor no baixo To
'ílntin . no tl'echo deste rio acima da estl'ada d ferro que d'alli
pal'tirü, no rio' Al'aO'uaya e da Mort s,

Obl'igou- e o conc sionario a effectual' a ua cu ta as obras
nece sal'ia ao melhor'amento do leito do Al'aguaya ds de anta
Mal'ia até o ponto de confluencia com o Tocantin e de te, a
partil' da estação terminal da e tl'ada de ferro, até a cidade lie

(I) E' n rep('fi~ão rio que se ncha consignado no relatol'i(antel'ior,
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Porto acional ou li de Palmas bem como a determinar por
estudo~as secções navegavei dos affluentes.

Nos ['eferido trabalhos serão at,tendidas a condiçõe necesa
rias para que possão ser empregados vapores de calado de Om 40.

Rio das Velhas e ele S. Francisco

A 23 de Junho de 1888 foi celebrado contrato, mediante privi
legio por 20 annos para navegação de vapor no rio das V lha.
a partir de Sabará até a ua confiuencia no S. Franci co de te
ponto até o extremo da parte desob truida, entr'e o alto da ca
choeira do Sobradinho e Jatobá, ponto terminal da e trada de
ferro de Paulo AfIon o: obrigando-se os conce sionario a effe
ctuar á sua custa as obras n ces arias ao melhoramento do leito
do Rio das Velhas bem como do leito do S Francisco até a cacho
ei['a do obradinho. de maneira qu e prestem.em toda a qua
dras,á navegação ininterrompida egura por m ia de vapores d
pequeno calado. Taes obras erão as indicadas pelos en<Tenhei['o
E. Liai em 1865, v,r. Milnor Robert em ]8 Oe Benjamim Fran
klin em 1882. Inaugurado a 215 rie Outubro e tão iniciado o
trabalhos de melhor'amento em todos os ponto do Rio da V 
lhlls, consistindo na abertura ou alon<Tamento de canfl.e com a
largura e profundidade estipulada : no fechamento de pa ag n
por mei .... de diques de pedra. secca ; na remoção das rocha que
obstruem o canal; e no reyestim Dto de alguns pontos da mar
<Tem onde a corrente pr duz e rosõe .

O Banco de Viação ce ionario do referido contrato, adquiriu
para o serviço provisorio o vapor Saldanha Mal'in!w, uma lancha
de vapor e 80 canoas de differenfes dirnen ões.

Por ua conta e tão sendo armado em Joazeiro dou Va'Jore'
de typo apropriado á naveg-ação con. tL'uido na lno-Iaterr'a : e
acham-se em construcção adiantada dou vapores no e taleiro.
MOI'eau de. ta capital, e 29 chatas na, margen do rio da.
Velha.

Rio Ja(fuarão

Deu- e começo ao melhoramento deste ['io e do seu ang-radoul'o.
tendo- e empregado na clesobsl.rução as dl'aga, - Est,.ellarlo ul
e Gaúaglia.

Rio de . Gonçalo

EfIectuou-se dragagem para -melhorar a bana d t !'io, ha
vendo projecto de <I brir alli um canal com 3m/20 de fundo f' 40m

J
O

de largura.

CANAE.

Canal da Feitoria

Destinado a abreviar o trajecto para. Porto Ale~l'c, evitando O
tortuoso canal do Cangu, U, foi aberto a 3 de etembro o canal
da Feitoria que deu pa sagem aos batelões e as draga a erviGo
da antiga commi são, agora reol'ganisada. d melhol'amenfof> ela
barra do Rio Grande do uI.
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Resta alarp;al-o e balisal-o para que possa ser entregue ao
tran!'ito puh ico, contando-se que este serviço poderá llchar-se
concluido dentro de poucos mezes. A experiencia indicará ou
não a necessidade de o aprofundar.

Çanal de J{]uape

Vão em andamento diversas obras, quaes, entre outras. o
revi timento da margem da Ribeira junto do porto; o do leito
do rio no local da bal'rêl~em em con trução: o levantamento da
planta de rio com as neces aria, ,ondélgen . na extensão de 38
kilometr'os' o e tudo das correntezas e as sondagens da barra.

1891
2' RELATORlO APRESENTADO AO PRESIDENTE DA REPUBLICA DOS

ESTADOS UNIDO, DO BRAZ1L EM JUNHO DE ]891

RlOS E CANAE

Rio de S. Francisco

Continuarão cnm actividade durante o ultimo anno as obras de
melhoramento de te rio, fic::lndo desob truida a ca.choeira de
Cupira e pro eguindo O tI'abalho nas corredeira do Grós, I' ki
lometros abaixo da villa de igual denominação. Com a extensão
rle 2.037 metros ofierecem estas cachoeil'a grande embaraço à na
vegação, permiiiindo todavia con truir um canal permanente.
liminados o e colho que obstruem a pa agem franca.
Farão tambem e iudado o melhoramentos nece ario á

t.rave ia d nove kilomentl·os. que medeia entre Gró e a lagua
~7il de Halfeld. pau o abaixo do pontal inferior da ilha da' Mal'
reca .

Rio ParnalIJ/úa

Concluiram-se o trabalho de melhoramento da duas pri
meira secções, ficando desob truidas a corredeiras; Vargem
da Cru· da mais perigo a do alto Parnahyba a im pela car
l' nleza corno pelos ob taculo que oppunha á navegação; Boa
E.~flerança. Cajueiru • !I'felancias, Caieiros e S. Lourenço.

Na Vargem da Cruz ficou franco o canal, confol'me experiencia
fita com o vapor . anta Estevão da Companhia de aveO'ação
Piauhyense.

a Boa Espera7lf:a ficou aberto o canal, não e ha,endo pro
cedido ;,í experiencia em razão da enchente. A ultimas; ol're
deil'as. onde a refel'ida 'ompanhia perdflu já um vapol'. ofIprecem
agora franca pas agem em qualquer época do anno a "apore de
calado maior de 1m O.

Rio Gur{Jlleia

1 esl at'tluente do Parnah;yba forão quebradn a orredeü·a.
que impedia, na alta 30'ua, a franca navegação para a cid<~d

de Je[·omenho. '
A 2 de Janeil'O deste anno foi inaugurada a naveO'ução do rio.

indo a lancha de vapor da commi. ão até àquella cigane cujo~ hit-
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hil.ant s manifestarüo viv apr ~o 1 lo mclhornmenlo, ('omml"
morando-o por' fe ta publi as,

Rio rus8u!l!J-Ass/Í,

A 28 de Fevereiro ultimo foi autori ado o chefe da commi ão
de melhoramento do rio Parnahyba a fazer estudo naquelle
alTluente deste rio. d vendo apre enta[' o o['çam nto das obra,
nece aria a a egurar' fran a navegação.

Exploraçtw dos Rios Paranapanema, Ioinheima e Brilhante

E' reproduzido textualmente, sob a epig['aphe acima, o que ficou
consignado no l'elatorio anterior, de lS91, aecre centando· e no
final: Vão em andamento o t['abalhos commetlido a e ·ta com
mi ão, dor; quaes não lia noticia recente.

Rio Preto

E' ['ep['oduzido iO'ualmente a noticia consignada no [' latorio an
terior sobre e te rio; accre centando- - Tae obra não forão
ainda encetadas.

Rio da.~ Velhas e de S. F,.ancir;co

E'reproduzido textualment oqueficou dil.ono l'elatorio ant rior
, ob e t3. epigraph .

Rios Araguaya e Tocantins

Reproduz-se textualment oque fi ou jifo no r' latorio anterior,
sob esla pigrap" .

r;anrtl de 19uape

Vão em andamenlo diver' as ob['a ,quae entre outra o ['eve 
timento da mal'O'ens e do leito do rio no local da. lJalTaO'em
projectado qu deverá fi a[' 500 metro abaixo do ponto. Ambo
este reve timento. ão \;on, iderados pr'ovi o['io ,. . endo a con 
trucção da banagem o unico meio pruli o d obstar' o de mo
ronamento da rnUl'g'pn .

O custo total da bal'l'agem e da comporta s rá d 109:000$000.
O referido er'viço foi tran, ferido Li admninistraçã da in
pectoria de districto de porto maritimo

1 92
3' RELATORlO APRESE TADO AO V1CE-PRE IDE TE DA I EP nLl A DOE'

F. TADOS NIDOS DO BRAZIL E~1 ~lAl0 DE 1 02

RJO E CANAE

Rio Pamah.'Jba

Pl'oseguirão durante o ultimo anno as ob['a' de melhoramento
deste rio do Estado de Piauhy. Ficarão deOinitivumente pl'omptos
mais 216 kilomet['os, correspondente kt 2' secção, que vae da
vi1la de Nova York a corredeira de S. Esteoão. Ao vapores de
lm)o d calado permitt hoje o rio Parnahyba a mais fl'an a na·
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vegação 011. exLeo ãa de 1.:dl2 kilomeLros approximadamente, que
Lanto deve distar o porto da Amarração da corredeira de S E
tevão; ella porém, ó deverá er feita por v'l,pores que e tejão
de ac 'ol'do cllm a condições do rio" isto é, que po suão velo
cidade superior a 18 kilometl'os por bora, afim de poderem vencer'
ll.1~uo ponto, onde o unico ob taeulo consi te na forte velo
ciaade da COI'l'en Le

Além de não poderem calar mai de um metl'o devem não ter
tae vapores o compr'imento maior de 24 metros, afim de po
uel'em manobrar franca e de embaraçadamente em muito, lu
gal'e , ond o rio Lem apena 40 metros de laI'O'ura,

Terião ab i 1 oa applicação o' vapore de roda â popa, nos fa
bl'j antes Yal'roux & c, ,os mai adoptados hoje para a navegação
l1u ·ia!. A Companbla Plaubyen e, subveucmada pelo E tado pllra
fazeI' a navegação a vapol' neste rio, não poderá trafegar o altq
Parnahyba em augmeoLar e melhor'ar o material de que di põe.

Continuão os trabalhos de melhol'amento da 3' secção do rio,
i to é, da corredeit'a anto Estevão á villa de Santa Philomena,
na exten ão de 420 kilometr'o appl'oximadament ,

'e Le tl'echo, ão muitos o pontos que impos ibilitão a nave
gação por vapore de 1lll,O de calado: sendo, p(\r~m, o ob taculo
a venceI' de menor imp0l'tancia que as orl' .deira:s da Var[Jem
da Cruz e Bôa Espcranr;a, melhol'adas na I' "ecçãe>.

As obl'a da 3" ec<:;ão deyerião dUl'ar dotAS aono, devendo
importar em 196:390~080 a re pectiva de pez&.

Rio 'Cru suhu-assú

Ficarão tel'olinado ' em Maio o e tudo de 6 pIoração desLe rio,
imporLante al-Iluente da margem direita do ri Parnahyba,

O encrenbeiro encal'l' gado do estudo~ acha conveniente a divi-
ão do rio m tre secçõe, de accordo com o seu caractere

technil:o ,A 'sim a l' ecção ficará compreben -Ida de de 'ua coo
fluen ia com o Parnahyba at apI'imeil'a 'oced ira do Habocão,
na exten, ão de cerc}\. de 200 kilometro ,podendo er denominado
de Bai..eo-UI'USSU/l!/; a 2" cção, ou Méclio-Crus.uh!/ compre
hcnclel'~L toda exLen ão en ll.l:boeirada que "ai do Habocão ti corre
rleim dos Defunto', cel'ca d' 'O kilom LI' : e a:3' 'ecç:ão. 011
AltO-Cl'ussuh.'! f'Jue"ai d ,ta ultima l:orr deira at a cabeceil'a,',
na xten ão approximada d 214 kilomett'o , poderá seI' dividid<l
por sua v z em dou trecho, um nav gavel até a cacho ira do
Sallo c outeo in encivel d'ahi até a n~sc nte ,

As obra de melhorament da tl'es ecçõe do rio forão ol'çada
em 173:95-'>'8000 e, levada a ef.Ieito, pel'mittirão a navegação a
va.poe, na ex ten iio d 49-1 kilometr'os, i to é, de de a ua barra
aLé luo-ur denominado BUl'ilt-sal [Jl'ancle,

D'aht p111'a. cima, devido ii .teeiteza. do eio, :l navegação (Í

p d I', seI' fita 1?0i' bal a. e canoa, . ,_
Os bal'cos de tlllauos au trafego ne 'te 1'10 nelO devem exced r

de 20 metros de comprimento, ndo preferivei O vapores de
dua milchinas a roda ou a helice, por fazerem as curvas com
mais facilidade.

O rio compoeta vapore, nté o' 'alado d 1'".0 com tanto qu
tnuillLo velocidade superiol' a 18 kilom troo por hora, para pode
rel11 Yencel' a' foeL H (;ülTeUeil'els,
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Rio S. Francisco

Durante o anno proximo findo ficou melhorado um trecho de te
['io na exten ão de 2.037 metros. acbando- e concluidus a de ob 
teucção e canalização da cGlehoeil'a do Cupirê\. e Corredeiras do
Grós obtendo-se as im franco tran iLo até a caehoeir'a da Pa
nélla'do:; Dom'ado , 20k, 33'" abai xo da villa da Boa· Vi ta.

.A' condiçõe technica da exten ão melhorada ati fazem as
exigencias de uma nGlvegaçào franca e segura em todas a qua
dr'as do anno pal'Cl, pequeno vapore, jJOL'quanto o raio mínimo
da curvas no canal e sUl eriol' a ;200 metros, a velocidade maxima
é de 9 kilometru por hora, a largul'a minima de }o metros e
om,70 a profundidade minima, referida a e tiagem do anno pl'O
ximo findo a mais baixa até então observada.

As correntes são o mais po. ivel pal'allelas ás extensões rectas
do canal, cujas curvas bastante amplas seguem a diL'eccão geral
da massa liquida nos lugares de volLa, cllndição esta es eneial a
segurança da navegação em zona accidentada.

Actualmente procede a commi ào, encarregada do trabalhos, a
uesobstrucção e canali ação da cachoeira Pan~lla do Dourado
das corredeiras das Marrecas, da cachoeiras da villa do COIté,
desenvolvendo-se o serviço em extensão de 11:),5 kilometros.

Du['ante a vasante do ultimo anno nas cachoeiras atacadas
forao pratiCd.dos 1.537 tiros em minGl e fogachos, con umindo-se
b15.090 kilog. de dynamite e2.57I m ,15 de e topim impermeavel,
1 ti3 e poleta' 403,5lJO kq. de aço em broca, e 91 5 de carvão,
dando os diversos furos, em rochaa ext.en ão total de 1075"',46
e conseguindo-se a ex t['acção de 158ônJ)09 ele pedra.

A Companhia de Navegação do Rio de . Fran i co iniciou,
provi oriamente, a titulo de experiencia, o trafego entre a cidade
do Joazeiro e a barra do rio das Velhas.

Continúa progressivo o movimento de embarcações entre o porto
de JatObã, ponto terminal da via ferrea Paulo Affonso, e o Alto
S. Francisco, fomentando assim o commel'cio local estreitando
as relações entre a povoaçõe ribeirinhas. (1

Rio das Velhas e alto S. Francisco

Esta encanegado dos serviços de melhoramento n'e::!tes dois rios
O Banco de Viação que, até Outubr'o do anno proximo findo,
quando forão int6erompidos os teabalhos pOl' cau a da grande
cheia annual, havia executado os seguintes melhoramento :

a l' secção, kilometro I a ;!93, no teecho do Ribeirão da l'.laUa
a Macahubas forão constl'uidos seis gl'andes diques, tendo ido
canalisGldo o rio na extensão de 6 kilometl'os.

Restão por fazer nesta l'egião 11 diques, que estão orçados em
60:000$000.

Ficarão ahertos os canaes em 11 conedeiras, estando por ter
minar ainda em duas) esperando-se fieét.l' pr'ompto todo o teecho
até Julho proximo.

(1) Este movimento já deveria de hll muito ter-se d'senvolvido, se o
melhoramento do rio de . Francisco fos II mandado executar de .Jatobá
Llc> Sobradinho, e não deste ultimo ponto á Jatobú., como foi clesacel'tada,
mente mandado effeotuar, em 18!ío, pelo governo.
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J. a 2' secção kilometro 293 a 647, ficarão concluidos os canaes
em 16 corredeir~s, r-arecendo, porém, algumas de reparos indis
pensaveis, faltando ainda atacar 15 corredeiras diversas.

De todos os serviços a executar', é a desob trucção da corre
deira da Taboquinbas, kilometro 63!, a mai importante e, le
vados a effeito tae melboramentos, e$tará franca a navegação,
desde o ponto inicial do Rio das Velhas até a sua juncção com o
rio S. Francisco.

Rio Preto

FOI'ão dados por prompio os trabalho de melhoramento oe te
rio, e, na conformidade da respectiva concessão, forão por' De
creto n. 702 de 28 de Dez~mbro de 1891 approvado não ó a
planta .dos. trabalhos reali ados como o desenho do typo de
material fluctuante, endo pelo mesmo decreto prorogado o
prazo para a inauguração do serviço da navegação do rio.,

r .
40 RELATORIO DO 1\11 ISTERIO DA l.N;)USTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS,

APRESENTAC", AO VICE-PRESIDENTE DA REPUBLICA DO ESTADOS
UNIDOS DO BRAZIL, EM IODE :MAIO DE 1893.

RIOS E CANAE

Rio Parnan!Jba
De de o ponto.da Amarração até a corredeira de Santo.

E tevão, na extensão appl'Oximada, de 1.212 kilometroii. per
mitie actualmente este rio franca navegação a vapores de um
metro de calado com velocidade superior a H:! kilometros por hora
e comprimento inferior a 24 metro .

ão puderão ter principio no decuI' O do anno findo os tI'a
balhos da 3' seccão, de Santo E tevão a Santa Philomena, na
exten ão appI'oxímada de42L1kilometros, e orçadas em 19J:3!Wg080.

Rio de S. Francisco
Concluidos os melhoramentos da cachoeira da Panella Dou

rada, corredeira das Mal'l'eca , e cachoeiras da Villa e do Cuité,
ficando o canal com a pI'ofundidade minima de om,8U e velocidade
maxiTl1a de 10 kilometro pOI' hora, pro eguiu, na estiagem, o
anno pa sado, a de ob trucção e canali."ação da Passagem do
Mosquito, das cachoeiras da Pedra e da llha Redonda e estudos
da ruz.

Estudou·se em Maio o trecho de cerca de 21 kilometros de de
cachofliras de Cuité a do Fernando.

Verificado ahi preferivel o canal do lado diI'eiLo da Ilha de
anta Maria; em pl'incipios de Junbo forão ol'ganisadas duas

tUt'mas de desobstI'ucção, que a 25 de Outubro derão prompto
esse serviço De 13 de OumbI'o a 15 de Dezembro iniciou-se e
concluio-se a desobstl'Ucção e canalisação da Passagem do Mos
quito.

Os estudos da cachoeira da Cruz tiverão de ser' interrompidos,
em consequencia do cl'escimento das a~uas, havendo-se proce
dido ahi a sondagem na extensão de 1.105 metros.
Experien~ias feltas provarão êL cfficacia do melhoramentos

executados para o calado de 0"',80.
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o movim nto de mbarcaçõe enLre o, podos de Jatobá c
Joazeiro foi de I bal'cas e 86 paqueLe , carregado com 8, 96
toneladas, havendo uma diITerença par'a mai,' de 17 paquetes ·e
11:.. barca' e 1.13~ tonelad"ls o::Jee o anno passado (1) conLinúa
a ee fr'anca a naveO'ação do canal do . obradinho.

Havendo concedido a lei n, 126 B de 21 de ovembro do anD
pa sado a veeba de 50:000$000 paea melhoramentos do rio Preto
af'j-luente do Rio Grande, DO E tado da Bahia. teibutaeio e te
navegaval do rio de ,Franci co, foi commettido as erviço
POL' portal'ia de 31 de Dezembro ci. commi são de melboeamento
de te uILimo rio, augmenLaDdo- e o quadL'o do r spe ,tivo I essoal.

Rio elas Vel/tas e Alto S, F,.ancisco

Não Lendo sido passivei terminal' as obea denko do periodo
da proL'oga\:.iio já obtida, ficou o governo, por decreto n, 11 de 5
de. ovembro do aDno peoximo pas ado autoL'i ado a conceder
PI'ol'ogação do peazo por mais um anDo, e a fixaI' para pODtO
inicial da Davegação, a Bal'ra do Parauna, elevando- e de 90 a
150 conto· a subven~ão annual, dUL'aDte todo o pl'azo do pri
vilegio,

E' ce sionario boje do privilegio desta naveO'ação concedida
])01' Decreto n, 9,004 d ti de Junho de 1888, li. Emp,.eza riaçào
do Bra:;il,

Ri Preto (Estado do Rio ele Janeiro)

Por decreto n, 741 de 12 de Setembl'o de 1< 90, obteve pri\'ilegio
por 10 anno • Joaquim Barboza dos antas \Veelleck, paea o eL··
viço da na legação pOl' vapor DO rio PL'eto, n Ll'e a e laçõe' L 1'
mlOae r.as e.trada' de ferro de anta Izabel do Rio Pr to e
União Valenciana, 01 riaado o con e siollaL'io a elIectuar' a de>:
ob trucção, de que Cl:lr'ec r o rio para tornar- a na\' gayel 'm
todas a e taçõe do anno paI' vapore de P tueno alado.

Dados pOL' prompto os trabalbo' de confoL'midade com a re 
pectiva conces ão, pOI' de Teta D. 702 d :2 de D zembl'o de 18!H
forão ::tpprovados não 'ó a planta das obl'lt." reali~ada,', omo o
Iypo do matcr'ial l1u 'Luant ,

1 9*

,-tiO" E 'ANAl"

Rio jJarnaltf/ba

PeL'milte sle rio, fl'anca navegação a vapOL'e d UIJ1 met1'o U('
l,;alado, 'om velocidad superior a lK kilom l.ro pOl' hOl'a e (;om
peimento ~Dferior a 24. metro) desde o porto da AmuLTaçiio até

(1) E' preciso que fiqu aqui cl)lI~ignltüo que o 11I<,jIlOl'UlfI nt.) uu riu Li·
~ . .l."raudtico Jl1lu di g<JlI ainda até Jalubá,
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a cor'redeira de Santo Estevão, na'exten ão approximada de 1.212
kilometro . Devido a differente causas, entre as quaes avulta a
falta de pessoal, quasi nenhum andamento se deu ao serviço no
decur o do anno tindo. Trat}l-se de melhorar a terceira secção
de Santo E tcvão a Santa Philomena.

Rio de . Francisco

Durante o anno de 1893 os trabalhos consistirão no exame e
estudo do tr"cho do rio, que se estende da legua (Halfeld) ;2;9,85
a 28 ',48, na exten ão de 20 kilometros e na de obstrucção e ca
nalisação das cachoeira, da Cruz, Fer'nando e Cajueir'o, bem
como no serviço' topographicns de de obstruccão e lim~pza

do rio Preto, (jffluente do Rio Grande, Na cachoeira da Cruz
foi de fU')l)m ,20 a extensão pel fur'ada, remOVendo-se de ,18m,V)
de ca 'calh, e xtrahindo- e 48m I' 4 em pedreira ecca, O canal
fi 'ou de obstruido em ,eu terço mEldío, par'le mais ob Lt'uida.
com LI largura d . _J mel.ros, profundidade minima. de O"' 8 e ve·
locidade maxima de lO kilomel,ros por hora,

Na cachoeira de Fernando obteve· e fi ext,'aL:çào de 1.154w3 ,623
de pedras, que forão lançadas no fundo do t'io. Cobt'e o ca calho
extrahido e removido 34m\7:'>3, Em ecco fot'ão quebrado, 1~j,"3,'!5ti

de p dra , que fur'ão uLlli~adai' m um dique pequeno, O canal foi
locadu pm toda a exten 'âo da 'a 'ho ir'a fieanrlo Lie obstl'uido
somente em metade.

Na cachoeira do 'ajueil'u ex tralJir.:iQ- -e lO t"an pudal'ão- 'e
~ ,1m3, 111 de pedra, qu forão lançada;; no fundo r'io.

Não chegou a ',H' tet'minado o melhor'am nto d ta <.:oeredei['a,
faltando apena' retir'at' um p queno la<>edo, ito em s u extl'emo
inferior'. ficando p r' 'm, d ob 'lr'uido o' pontos u'abalhado·. (I
ca. calho remoYido do anal. f'ommou 82,003,

Em ecco boO\-e a ·"t['acção de 12;m\·156 d pedeas, qu foeão
t.r'an poetada a di tancia m dia de 100 metro .

O ,'e 'ultado acima expo 'to embora upel'iol' ao do anno de 1892,
pod ria tel' sido maior.. e não Eo. e a difficuldade do engaja
mentu de operarios, não ob-tante d~l'-se-Ibe um ac re..;cimo de
'alar'io na razão de 20 0/•. Com o pes oal, metler'ial e t['an porLe
de pendeu-se dUl'(jnte o anno findo a quantia de 113:i-l71)062; ha
vendo assim um sflldo de J69:900881~ inclusive o~ imfJo to,

obre a nomeação do p soaI technicn no valor de 1:2::16, OUO,
A alta do ai nos mer'cado' xportadore,' de Jatobá e Pencd

fez diminui!' em 1 B2, relatiyamente ao anno ant rior, o movi
mento da embat'caçõe ,qu fomentâo o ommel'cio do yall 'Dtl'('
.loazeic'o Jatobá,

o canal do obr'adinho, <.:ontinuão a nan'gal' a-o bar'L:/t' e ,"lI

pOl'O,' da Empl'e7.H (lo Yiacç:âo d Bta iL ~

Rio il'eLo

U 8l'vi 'o l'eali!:'aJ limilou- l:' a dc.'oLJstl'uecão da 'ol'redeir<l
Tamandal"e. roçada da matll:ls mar'ginHe , Ifil1peza do leito e
remoção das madeieas que obstruíam o canal. cuja largura mi
nima é de 20 metl'os.e I rofundidade minima de 0"',50 referido a
es!i(l!1'em observada no anuo de 189~.

Levl:lntou'!38 a planta do rio e fizerão-se estndo na extensão
de 54 k!illJnretroS. Fez~se mais b l&a.ntamBDto da. pmnta da vH1"d

20
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de unLa RUa e das eorredeiru' do 'l'amandal'é e ilha da~ o
bras, atLingindo o alinhamento corrido /54.262 hlometros, A
del>peZa reali ada foi d 12:015S326, sendo 10:6 ô8207 'OIU o pes-
oa, LU2&l40 com o maLerial e 53S91U com kan portes, l'e '

ta.ndo da. verba consignada pal'a e te el'viço o aldo de 37:847 674.
Ainda. por' dilticuldade na. obtenção do pe soai operal'io, niio foi
possivel eon eaui!' maior' quan Lidade de tr-aballJo. Febre pa
lustl'es e outra, mole 'tia~ accommetLerúo nã.o '6 o pe oal t 
ehnico como opel'ario, attingindo a 535 o numel'O total do do ntA,'
e faUecendo 30 op ral'io'.

Rio das Velhas

ouLinua o 6l'viço 1:1. cal'go da Empre:w, de iavão uo Bra il,
t:essionaria do privilegio concedido por decreto n. 9964. de ti d
Junho d 1 para e La navegaçiio. .

Dispondo úlla do material preci 'o Ü, desob trução e eompreben
dendo a urgencia do tr'abalho'. fOrão e 'tes encetados e t rmi
nados dentl'o da e tiagem do anno findo,

Cachoeira da Ilhota.- este ponto removerã.o-se cinco ro
chas, que obstruiam o thalwe(j. O canal freou 'om 20 metro de
largura e profundidade minima. de olU,no A velo idad ne ta COl··
redeira é muito fraca actualmente, quatl'o kilometro por hOl'a
na superficie.

Cachoeira do Genipapo. - ta cOl'redeira arrasal'am- e dua -
jJedra e muitos cabeços de rocha, que difficultavam a pá 'agem.
O canal é Lodo em tangente e tem a. largura minima de 16 meLro
e pl'ofundidad de 80 centimetros, nos ponto' d menor pro
fundidade. A velocidade maxima f::!UP rficial d 11 kilolll Lro..
pOl' hora.

Caclioeira do Beitia-mào ,- Para tél'-se franca. pa.' a U1 foi
mY'ter quell'ar'-sc duas pede'as iLuadas no ihalweg. anal
enka em curva de raio fl'auco e termina em tangente longa, t ndo
18 metro, de largur'a minima e profundidade de 0"',75 no minimo.
A velocidade superfi ial ahi inferior lc\ que se ob el'va na
cachoeira do Genipapo, poi' não e. cede a 3 kilometro, rOL'
hora.

Cachoeira da Cal'ah!J0a. - O lU lhoru.mento De~te ponlo foi
pequeno, por is 'o que apl'ov itou-se muito o tllalweg por m ia
de curva reversa e o aLTazam nto de duas rocha upenas. 
nal tem 18 metros de largura profundidade de O~,8i) no minimo,
A velocidade é a mesma notada na cachoeira do Beija-mão, isto é,
tres kilometros na superficie.

Cachoeira do Bre{]inho.- O rio era abi atravessado por um
banco de rocha, que evitava a passagem de vapores e sómente
canÔàS podião percorrer os pequenos canaes.

O banco foi rasgado na lar'gura. de 20m e na ext n 1I0 de 30"',
não havendo ponto de profundidade menor d 01l1,90.

Póde-se c-elcular com appro.'inl' ~-o 'lU 600 m lt:os 'ubicos ()
yol!ln;Je d ped.{'a quebr àa.. ..' ,
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Oachoeira. do Desemúoque. -Pal'a melhol'al'- 'e el:lta corredeil'a
foi mi tel' aera al'em- e duas pedras, removendo- 'e outras que

·'tavão solta e esparsas pelo meio do rio. O canal é em tangente;
a velocidade de quatro kilometros pOl' hora na superficie.

Cachoeira ela Escuramuça. -As p dras qua i ob truião todo o
leito do rio. Tornou-se nece-'sario abrir um canal de 80m de ex
tensão soiJre 25 de larp;Ul'a minima, O volume de pedra' foi de
dou' mil, mprerrando-se no fechamento de canae , que deixavão
fugit, a' agua', pl'ejudicando o m lhoramento feito.

Cachoeira das Taú0'luinha, ' ,-A desob trucção ne se ponto es
tendeu- e numa zona de 280 metros por 21 de largura minima.

A cachoeir'a ficou com a profundidade de 1''',80 nos ponto mai'
raso, canal é em tangente. Foi preciso construir- e um dique
de 140 metro de extensão, a partir da margem direita - ,em sen
tido obliquo á mesma e para supprimento d'agua no canal me
lhorado, '

Cachoeira do Cantinho, -- 'e. ta cachoeira apparece uma ilha que
Jeixa o canal melhorado pelo braço direito, Houve necessidade de
'on truir-se um dique fechando o braço e querdo.

O canal é na ua maior parte em tangente; na no ponto médio
tem uma CUl'va rever' a entre o pontal inferior do ilho te acima
r aferido e um banco de cal' alho. ão foi preci o desobstruil" se
pedra alguma, pof'que o volumo supprido foi ufficienle para apron
lUndar a correieira.

Cachoeira do Lamarào,-Esla. cachoeira Bcoa melhorada me
diante de obstru ção de duas rochas e a con tr'ucção de um dique
pal'a sup[Jrimenlo d'agua no eanal. O canal tem 1 ' metro' de lar
gura minima e sua menor profundidad é de 0"',75, D'ahi em
diante o rio limpo tI d emp dido, até a ,ua alllu nciu em
Guaicu1Jy,

As obras com os melhol'amento e limpeza do 1-tio das elhas
farão orçados pelo engenheiro Benjamin Franklin em 778:0538360,
tendo u em preza despendido 620:0 S077, ou menos 167:365 '000,
quantia e ta que elevar-se-ha a 257:3656;) ~, de de que consi
derarmos que no orçamento apresentado pelo referido engenheiro
não está compl'ehendido o custo do material fluctuanle nece-
al'io á d obstl'ucção e que importou em 90:000 000.
Essa difl'erença explica- f' naturulmente por lel' ficado in 'om

pi ta a pl'imeira sf'cçiio do l'io ou o trecho de Sabarü ao Paraúna.

dlto . Francisco

Durante o anno findo a empreza Viaç.ão do Bl'a i!, tambem
cessional'ia do contracto da navegação do Alto S, Franci co, não
efl'e ,tuou melhol'amento , limitando-se a bali ar algumas pedras
na CO['l'edeira de anlal'em, ponto situado cL Villa do ento é no
E 'talio da Bahia. Par-a assim pl'oceder allegou lla tel' havido
l'educção d cala~lo :rl'ata soo ~linisOOl'io d verificar o que ha de
real nesta affirmallVa,

Pal'a navegação' dos rios das Velhas e Alto 8', Fr'anciséo"
dispõe a empl'eza de material 'nece sario, lendo actualm nte 19
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navio a vapúl' e uma bar 'aça; e em prazo (;ul'Lo lerá ~U \'apores,
numero ufficienle para a n CQ ~idades do trafego fluvial.

13. Fe1'7'o-vias.- O ilvo da locomoti,a foi pela primeira vez
ouvido no Brasil e em toda a Amer'ica do Sul no dia 29 de Abril
de 1854, por occa~ião de inau~ul'ar-se a I" secção da Estrada de
Feno de Mauá, do parLO da ',tl'ella, na bahia do Rio de Janeiro
a l'aiz da sena de Petl'opoli '.

A conces ão de ta linha ferrea foi feita por lei ele 7 de Abl'il de
1852, tendo tido começo a ua con trucção :l 27 de Ago lo de
mesmo anno.
~o dia da inau_ UL'ação desta ,ia·fel'l'ea foi o seu mpre al'io,

o benemer ito braúleü'o lrineu EvanO'eli ta de ouza, agl'a iado
CJm o titulo do Ba('ão de i\'Iauá.

O engenheiro Andl' Rebouças, em seu opusculo-yal'antia de
juros, Rio de Janeiro, 1871 denominou, com ju ta razão, e te
núta,el brasileiro - o jJ"incipe dos empl'esw'ios brasileiros, por
t r sido tambem elle o iniciador da navegaçao .l vapur no rio
Amazona, da pl'imeira illuminação á gaz desta Capilal e fin..'\t~

mente o do primeiro tdegl'et.pho submarino. (I)

:'\0 me~mo anno dc I '5:l, P'H' decreto d 7 d .\.O'osto, foi [eila a
conce ,'ão da, ','lL'acla de ferro do Reci[e á . Fran i co.

,\ ua 'on ll'ucção ,ó te\'e porém om,eço tI' anno dera i, ,
i 'to é, a i de Março d 1<355, 'a inaurruração de tl'a[ego d -ua
l' ecção teve lugar a de Fevereil' de 1 5 .

1\e 'te mesmo anno, a29 d :Nlal'ço eO'uinte, inaugul'ava- o tr'l
rego da 'ecção entre ta capilal e Pueimado .' da antiga e.. ll'ada
Ile ferro Pedro U, hoj I;)lIt('al do Bra 'ii, e a 8 d· Nov ml.ll'o do
anno ecruinte éra esle tl'afego levado at(' Belém. A 00 e ão
desta estrada de [el'l'O. '1 mais nolav I da Amel'ica do ui foi
feita paI' decl'eto de ü de ;\laio de 1835. e a ua cOll,;kuc ,''o ini
ciada a 7 de Junho, eguinle,

(1) '1\0 mull1Cll1O clll lJlle l'c\'itlIllO,. ,'stus lillllfl", li:llno., nas Farias
llo Jornal rio C01l1mercio de 4 dI' Oll ubro, n, ~7';), o ,-e"uint': « Sob
ll. pl'e idencia cio 'r, andido Gflj)'nlo reuniu- (\ honternO 11 eOlllluis, iio
do monumenlo ;10 Uenern! Osorio, 'Juc J liberou inouglJrar a eslatllft
cm 11m do dia>: de tinaclo,' para [\.' feslll' 'Jlle >:e devem olfectulll' em
Novembro pl'üximo fuluro, pela (']1 goda das 'Ollllllisv s da' RepnlJlicn'
Argentina e Orielllul do l:l'lIgUII)' que vém eoJ1nborlll' na enil'ega das me
dalha" commemoralinls da guerra do PUl'l1.gua "

cc F.oi tambem appror;Cu:la UI1UL proposta pat'u 'lU":: se iniev.lSse Cima
subgaripção popular', a cal'flo da mesma commi.~ cio. para e mandar
a..-er rem t?t'U: wnio etó I nenwrito '" rlei-o O v' conJ:ie de Maud. »
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Até Junho d' 1 '69, a ext n 'â.o eotl' gue ao leafeu'o ne la e;,;
tl"arIa, incluindo-'e o ramaes de lVIacaco e de Podo-Novo do•Cunha, era de 221,76:~ kilometros, A. abedura do trafego da 1
secção da e tl'adade ferr'o rlaB(lhiaaAlaP'oinbaF'. só teveluP'aL'
a 2 de Julho d 1860.

A conc • ão desta esLrada foi feita poe deceeto de 19 de De
zembro de 1,53, tendo a ua con truc(~.ão 6 começado no annO
de I 56.

A e'trada de ferro de . Paulo, de Santo a Jundiaby concedida
por decreto de 26 de Abril de 1,55, só começou a ua con truc
~ão a 20 de ovembeo de 18:.; . tendo inauO'urado o trafego. em
toda a ua exLen iio d anto a Jundiahy. de 139,2 kilometl'o
sete anoo depoi, i to é, a 16 de Fevereieo·de 18ti7,

A e kada de ferI'O de Cantagallo, ntão pl"0pl'iedad da ex-pro
vincia CIo Rio de Janeiro, hoje E tndo de te nome, iDlciou a ua
con trucção em ~ovembro de I '5!} e inaugurou o eu trafego a
29 de Abril de Id60.

DUl'anle o periodo de ete anno ,de 1 :> a I 65 6 foi concedida
p910 gov ~l'no, a tl'ada de ferl'o do Recife á Canxangá por de
cI'eto de 21 de Junho de 1. 61. A con tmeção desta e trada teve co
meço m 1 '5, e inauO'urou o eu trafego a 12 de 1\.O'osto de 18 7.

No an 10 de 1 36 6 forão feita pelo governo geral as duas se
guintes conces ões de e:;tradas de fen'o: Recife á O inda (trilbos
urb,tnos) d"'creto de 2;3 de Abc'il, e União Valenciana, decreto
de 27 do l'eferido mez.

Estas dua linbas ftlrl'eas inaugurarão o trafego no anno de 1870.
De te l'e umiJo hi torico vê- e que até 18O\), data em que pu

blicamo' a avegação Intel'ior do Brasil, havião sido feitas so
mente 13 conce 'sõe de e. tl'adas de ferro, e que a parte que entiio
se achava em trafego éra a seguinte:

kilometros
E. F. de ~Iaricá............... 16.1 ')0

\) » do Recife ............... lU.7V3
» II da Central. ............. 221.762

» » da Bahia..............•. 12LO~O

» ) de S. Paulo. ........... 13J.20:>

» » de C'1n taga.llo ........... ·7.1 410

» » de Ca.xangá .... ., .. . .. IR 6~:)

Total ...... , ......... 717,9JO

1" ';
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De 1870 a 1883 fez o governo 68 conc sões le e {,l'adas d ferro.
assim distribuídas por annos:

1'870 '" ' . . . . . . . . . . 3 ISi7 " .. " . . ..•. . . . °
1871 " .. '" . . . . . 6 ]878 , '" , 7
1872......................... (1 ]879......................... 3
1873..... 5 1880......................... 7
1874 , . . 5 1881......................... 6
1875 " .. 3 1882......................... '7

]876..... 6 1883...... 4.

Estas concessões com as 13 anteriormente feita, el val'âo-. e n
81, que se acbll.vão em 1883, nas seguintes condições:

Em trafego.............. 5.517,774 kilom troo
Em construcção....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.388,497 »
Em estudos.............................. 3.339,078 »)

o augmento, portanto, que recebeu a viação ferrea em traí go
nos 14 annos decorridos de 1869 a lFR3 foi de 4.800,024 kiJometro.

ou media annual342,859 kilometros.
Em ]893, o estado da viação ferrea do Brasil, segunrlo o r.

DI'. Crockrak de á, era o seO'uinte:

Em trafego .
Em construcção .
Em exploração .
Em projecto .

11.3]5,901 kilome{,rol=:
G.'i8365'1 »)

10.750,E31 »

18.281,588 »

5. 7g8, 127 1 Horn 1,1'01'1

'1.395,] 57 ))
25.G99,OH »

o augmen to havido nos 10 anno" d cOl'rido de 1883 a lRfl3 foi,
poi , o seguinte:

EJn tl'afego , .
E~ const['ucção .
Em explOl'ações e pl'Ojectadas .

A média annual do augmento da viação ferrea em tl'afego foi.
portanto, de 579,812 kilometros.

Em 18(.)3, as linhas de estradas de ferro, comprehendendo os
principaes ramae e pr.olongamentos, eO"undo ainda o DI'. Coc];Tal.
de Sá, era de 292, assim distribuidas:

Do governo .. , " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :15
Estacloaes. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Pal'ticulares................... 255



72í.582 kilomefro
10.028,94Ç) )}

1.2.'SO,684 kilometros
161,000 )l

5.311.97C j\

2.606,99'7 kilometros
36,200 »

.672,7040 »
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endo em trafego:

Do governo .
Estadoaes .
Particu lares .

Em construcção com planos approvados:

Do governo .
Estadoaes .
Particulare .

Em exploração:

Do governo .
Pa.rticulares .

ProJectadas:

Do governo '" . . . 593,-00 kilomptro
Particulares.............................. 17.688.088 )l

Durante o anno d I 92 o movimento geral da e lrada. elo
governo, eO'undo ainda o autor citado, foi o eguinte:

Receita................ 23.254;242821~

Despeza.......................................... 21.641:6728431

Salno............................................ 1.612:569 '7 2
Rpla ão da d ~peza I ara a re eil[\,............... ~)3,06 %

O sla 35 e trada só duas.. a Central do Brasil a de Porto
Alegr a l'uguayana. [\,pres nlarão saldo, tendo tido rleficits todos
:l~ 33 restantes.

saldo das duas estrada. de ferro acima m ncionadas
farão:

Central do Bra ·iI..... .. .. .. . .. 2.
Porto Alegre;'t l'uguayana .

45:664 107
:16:7888418

2 .'iS2: 452$ 25

Deficit das outras 33.............................. 1.169:8828196

. 'aldo a ravor do governo... . . . . . . . . . . . . .. ... . . . .. 1.612:5708629
..................................... 0 o 0.0 ••• ..

. 14. Rede Tele,lJraphica. - A r de telegraphica que cobre a
vasta tipedlci da Republic<'1. omprehendia. segundo o relatorio
amciaI da re p cLiva repartição, até fim de 1892.14-.7f!1.461 melrm;
de linha, com um d nvolvim nto de 30.077.024 mplro ligando
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2:15 e tat,;õe-. De 1E 9 a 1892 O augmento lIavido foi de ~.02().017

metros de linha, com um de-envolvimento de 12.10 '.891, e 62
e -tac;ões, o que apresenta. pal'eL a média. do triennio, 67:>.339 me
t"OS de linba telegl'apbica, 4.u3L297 d de. envolvimento e 21 e 
tições.

O pessoal empl'eO'ado excedia, m 1 ':.12, a 1.500 pe oas, nt!'
engenb iro', i1ito- ajudanfe.· in'p ctore. de 1', 2' 3' 'las >',

f iLores) guardas e t,l'ubalhadores.
O . erviço tele! honi<.:o para a communicaçõe da nião acha- "

a argo da repartição dos relegrapho .
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no final de eu notavel al'tiO'o-Le BrésilActuel) servindo de iD
troducção ao livro Le Bré il em 1 89, publicado por occasião
da Exposição Universal de Pariz, no referido anno .

..~(. O~ '(ü"r~ii 'ci~~' i~ 'g6~;;t' d~'I;~é~iq~e d~ S~d: ~~~~'~pi p"e'~d~~t
si long temps. se réveille enfin, animé du désir da tout refaire à
nouveau : jam novus nascitur ordo.

« Nous nous sommes apel'çus que nous détenioos uo tré 01', et
c'est à qui I'arrachera aux entrailles de notre teL're.

« Nos I rovioces accomplisseot cette double évolution : de l'étaL
commercial, clle pa eot à l'état agrícole et industrieI simul
taoémeot. Et, lorsque naus auroos da la sorta élargi notre agri
culture et développé notre indu ·'trieJ notre commerce, qui.
jusqu'ici j ne reposait que SUl' des bases incomplétes, aura trouv
as véritables assíses et acquerra une puissance coo idérable.
Si, maiot&mant, nos jetons uo regard SUl' J'ensemble du

pays, nous sornmes bien plus eocore frappés de se merveilJeux
progrés, realisés en moins d'une quart de iêcle.

Em 1 6'1, la populatioo du Brésil n atteigoait pas dix million
d'habitants. Uo slxiême environ de cette populatioo était compo ó
d'esclaves! - Le Brésii compte aujourd'hui quatorse millions
d'habitants au moins, et plus un seul sclave I

Le moto m me d'esclavage a di paru de notre pays, a été ray
da nos lOIS.

II o'y a plu que citoyeos libre soumi aux m mes devoir et
jouissaot des mêmes droits.

Et, puisqu'il fut uo temps ou J'oo donoait uoe valeur vénal ü
des êtres créés, comme nous, Ü l'irnage de Díeu, iI faut dire i i
que la libération de e millioD et demi d'bomme a coul au
Brésil trois milliards au ba mot ans atteindre sa prospél'ité.

Nous o'avoos reculé devant aucun 'acritice pour nou alIrao hit'
de cet héritage douloureux de I'Europe, et nons avons al'rach('
de nos épaules ceLte tunique de Nessu . aos que I . ang couliU"
comme aux E'tats-Uois.

TOUS l'avous dépouillée au milieu de acclamation. d'uo
peuple qui fêtait on entrée définitive dana la civili ation, t aux
applaudissemeots du monda ntierJ qui semblait non8 NrE' r .
eoonaissant de Lantd'audace.

Cet acte de justice tardive ne saueait avoil' r UI' lo I3l'é. iI de'
conséquences W.cheuse J comme naus . ayons de le IWOUVI"I'
daus l'un das chapitl'e de ce Jivr .

CeLte Lransformatioo daus la main d'~uvre ne ompromettra
aucun des iotéréLs vitaux de l'empire.

Le tl'availlibre, en remplaçan t le tl'avaiJ sel'vile, prod.u il'a d
meilleurs fruíts.

II attirera vers nou I travailleur européen.
Eo eUeL, l'irnmigration a sui"i UDe marche ascendanle ii me ul'e

que l'esclavaO'e décroissait.
f-.~Eo 1867, i? ne venait qre 10.000 immigrants cbez-nous,
Eo 1888, les deux seuls poets de Rio de Janeiro et de Santos en
ooL reçu 132.000. Cette année-ci, le Bré iI antier compte UI'
un arrivage de plu de 150.000. et c chiffre ira :lns cesse n
crois aot.

Ces hó~es laboriellx n se conf.ent nl' ra' d nous apporter
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-ecour de leur bra et de leul' expérience; iI s'initienL a E:Z

!Jromptement ii, nos rnrours, et, séduits par l'espriL libéral de nos
oi ils demand nt assez souvent à entreI' dans la grande com

munion nationale.
ous recrutons de citoyens dévoué , lã ou naus n'espérions

trouver que de colons laborieux.
e'e t un double protit paul' la paiL'ie brésilienne.
De 18~2, date de la pl'o~lamatio~ de !J0,tre indépendance, ju qu'a

1807 SOlt an quarante-cmq ans ct peme, 4000 d'entre les immi
grant ont demandé des leLtre de naturaliation.

De 1 67 a mai de J ,sai! en vingl. ans 6395 d /intre eux soni
devenus Brésiliens. De 1867 à I 83, la moyenne des naturalisation
Jail de 8 ,8 par an. ElIe. est actuellement de 870 par an.

11 embleque,parune]u Le['écompense. nousrecevion cbaque
jour le prix de notre O'énél'euse actioo.

i nous contiouon a comparer l'état pré eot du Bre iI a.vec a
,ituation établie au moment de l'Expositioo uoiverselle de 1867
nous constaotons dan tau ]es ordres de J'activité nationale ufn
progré immen e.

Aio i. les recette afférente à I'E tat aux pro,inces et aux
muolcipalité etail. de 233 miUion de franc em 1867.

ElIe 'elevenl. il ]'h ure actuelle à plus de 570 miJIions et oJf
renL une plus-value de prés de deux fois et demie.

Toute le branche de ]'admini. traLion ont contribué á ce
heureux ré uItais.

Le douane. que produisaient 20 million em 1 67 founi senl
aujoud'bui prés de 300 l'l1iJ1ion de francs.

L poste onl. vu leur recette montér de 2 miJIion et demi Li •
:í million .

Le télégrnpbe, qui donneaient ii peine, 73000 franc , rendenl
:lujourel'hui 6 million .

En I 67. nom n'avioos que 6 3 kilomctres de vaies ferrée .
ous en avon maiotenant prés de 1(1 miJIe.
lors, le Bré iI etait i olé du monde.

Aujourd'hui, de fils terre tre et de càble sou -marin le relient
aux d ux Amérique , ü l' Europe, au monde.

U peutconespond['e avec l' Univel' .
Le télépbone n. pénétr ju que daos ]' Amazonie. ,f le. Iram

way~ sillonnenl le rue de'toute. no grandes ville..
Notre commerce t nos rapport ae loute nature ontbénéticié

de tous e progré. de Lou ce in t,r'um nts de comunicatioll
l'apide.

Le commerce xLél'ieul' du Bl'ésil éLait e timé, em l, (n. ii !}OO
million . 11 depa e 1 milbal'd un quart.

Le développem nt qe la navigation au long couro a été paraléll
a ceL e oe commercial.

Em J 67, le nombre de navir s au long cour et de gl'and ca
botuge, nLI'és et crti . Mait de] 25000 jaugean Lensem ble moin de
4 millions de tonneaux. Em 1 /, ce mouvement maritime esl. l'e
pré enté par 15.000, navir s jaugeant en emble 10 million de to
uneaux c'est ú dire le triple.

n autl'e graod agent commercial la Banque de crédil el d' e~

compte. 'e t dev loppé :1vec de apitaux considél'able..
Em 1867. on comptait ix banque ii Hio d Janeiro elon7,p
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dans les pl'ovinces. AlJjoul'd'hui, I 'deux €lule pla~es de Rio et
de ,San-Paulo, €ln ont autant que toute le Br'ésil d' alors,

Et partuut.on constate le même pl'ogr·é'. inces ant. sérieux, pro
fond, dans les ar·tes, las lettl'es, les seience~, comme dao I'agri
cultur'e, l'industr'ie et le ,omm ree, r]ans la politique mêma et
dao" l' administration, comme dans l' ócooomte 'oeiale et dan
Je connai sances humaine .

Le Brésil est €ln ll'a 'ail, et l' mUVl'e se poul'suit ,'an ' beuit, Ran
réelame. 11 fuit lesexagération, iotére ée . t segarde des aonon
ces mensongéres, 11 eompte m'le temp et sue' la sagesse des
hommes pnr' tr'e apprécié comme il mérite.

C' est á peine s'il nOns a ét,é permi' d'enregistrr iei quelques gé
néralités SUl' se,' pl'ogl'és récents, €lt drp. s r I'ioventair'e de ce qui
a été fftit dans ce derniêre an lées. C' ~st à l' ceuvre seule·
ment que I' on doit. connait['e 10uvriel'.Nous péroos, cep'odant,
que de tout ce qu' 00 va-lire ii réqultera la conviction pour tou
que leBrésil a beaucoup travailJédepui vingt-cinq ans, qu' iI. 'e'l,
éleve PPu iL peu, sans. ecous es violente et aussi 'ans orgueil1 ux
transports de triomphe, e qu'il peut aSI irertL d hautes de ,tiné .'.
Ces destinées, iJ les atteindra 'ur meot s' il persi te dans la
même voie.

Nous avons fait beaueoup déjà; ii nons re 'te ocore pi us u fair .
11 n :-ns est i01POS 'íble de nous arrét r 'aos compromett,r'e tOUL

• ce qui a été tenté jusqú' ici.
En avant donc! Et pour le pl'ogl'é::;!
Débarrassé de la plaie séculaire qui le r'ongeait, le Brél:'il s' avance

d'un pas Eerme et décidé ii, la conqu ~Ie de toutes les nouveauté..
Sans doute ii pOl'te encorH au flanc le tl'aces de la vi elle eica

tr'jce noire; mai', €ln disant ü l' EUl'ope qui lui ayait légué 'ette
infirmité]J ut·ótl'e ncce', lIirt:; Vide latu.~! iI peutlui montl'er du
morne coup les l'e"'1Cdes qui l' ont gUól'i: la liberté dans l'o,.dre,
le teavail danR la paix. S'il ne lui e t pa, nt:Ore r r'mi ele mOnteI'
ELU Capitole pour' een(lr gl'clces aux rll ux de.. g-rand ' cho es
aecomplies, iI peu!:, du moin,', toute €ln, montr'Hnl mode't
quand iI si eonsiMe . sp.dire fi I' Cjuanr[ ii se com pil l'e ! Il

.................................
16. O annioerssario ela independencia dos Estados Unidos ú'(t

America do Norte, em 1893. - Em notavel aetigo sob ° titulo- As
l'eooluções Sul Americanas, doEvening Po, t, de 3 de Julho de 1893.
transcripto no Jornal do Commercio de 10 de Agosto do ['eEer'ido
:tnno, artigo digno deser lido e meditado, o seu autor,depois de
aCl't:mente verberar os povos seus visinhos da Amel'iea do Sul
Central, as dissensões em que se agitavão, eom continuos pro
nunciamentos, motins, insurr'eições e verdadeir'as revoluções, q11e

se havião suecedido com d"lsusada rapidez durante os ultimos dois
ou tl'es annos, empenhando se d'esta sorte em excederem aSU"L
desordeira reputação adquerida, por possuirem aquillo a que o Ir
landez chama um (orte.!raco pelas ['evolu~ões, não podia eX(JT'in.ir
melhor os beneficios·da paz que fruía o eu paiz do que saudando,

"
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como fez, un~ido de verdadeiro patriotismo, o alvorecer do seu 4
de Julho de ISg3, lli· anniversario de sua independencia, nos e·
guinle termo :

« Salve, espirito de 17;6! ElIe nos volta este anno paraabrigar-se
em cO/'<tções cbeios de leO'itimo orgulbo, por emprehendimento
sem rival na historia. EIIe LI'ansparec:é nas espil'aes da Expo-

içào Columbiana, e os variaditisimos productos do trabalho
Americano e palhados nos eus esplendidos edificios attestão a
approvação que os annos tem trazido aos feitos que aquelle Qspi
rito inspirárão.

<t: Não ba americano, cujo peito não e entumeça Ó com o
p n.amenLO do que ignifica ec:ta celebração.

A nação e UI em paz: a' ementes e;o,lão germinando e saindo
da lena em Lodo o Oe te; a' fOl'jas e. tão retinindo com o bater
dos marfello ; e o va to telrit.orio da nião está banhado da
abençoada luz do ' 01.

4 de Julho encontra-no celebrando a descobel'ta da. Ame
I'ica, em uma cidade de conhecida aos filhos do' signatario da
Independencia, Lá, onde, não ha muito tempo, o vento soprava
liVl'emente em pantanae de, erto , e gueu-se, con truida por mãos
americana .. , um cenal'Ío de I elleza. que, ousamo" dizer, não
tem rival em parte alguma. f' n~lO lel'a, por a.nno futuros. E
tudo i to, o pa tl'jota deve 'aber, nào rppre enta":;; men te a com
memoraçiio pela de cobHrta da Amel'ica. E' tambem um leste
munho da ' ben<;ão' da Ebel'dade - lima proclamação ao mundo
uo que póde reali ar O (, abalho li\Te em um paiz livre.

A im, alve e pirito de 17~6 ! Permitta Dens. q e eJle nunca
, e pxtingua. e que empl'e accenda em no os co açãe o fogo de
nobre or'gulho pelo pa ado nobre ambi ão do futuro, "

O Jornal do ommercio audou tambem e te anniver ario da
ind pendencia am ricana. em notavel e magi t i artigo, em eu
n. 184, sob o (itulo :

Quatro de Julho

V::5 .~mel·ical1o:,; nã.o celebrão no dia de hoje a memol'ül rI
separação. da mera R pal'ação, da antig-a metrolJole: de facto
n m querião cortar· e do tronco venerando de que ó pedião
;tpoio moral. A guerra pela independencia lhe foi impo la pela
contumacia do Rei e do eu Parlamento

O qu o Estado ·nido~ Ie tejão ne le dia é a. formação e a
con oJidação, d n!l'O de um eculo, d um do povo mai~ pu
jante' da t /Ta. - e de en,oh'imento gTadnal. ma sempre
solido, da sua democra ia que, haurindo iva na tradiçõe do~
PI'opl'io' ant pa ado. adaptou- e á cil'cum tnneia eDl que se
moldou a onfederação que formou, e dahi em diante e tem
on~olidado sob O vivificante calor da yerdadeil'a iii el·fiade, qUE'

con i, te DO ma.is amplo de envol\"imeuto da individualidade do
HOMEM sob o impel'io. e só s· b o imperio stricto da LEI.

Foi obrlecendo sempr' a este pI'incipio salvador fugmdo de
allianças perigo 'as, cioso de suas lib.erdades, nunca rendendo-se
a despota.• militares ou não, sempre exigente 81!l fazer igual
justj~ a. ttidt)'s o's Es' ad'ó (la Fed'm"a:çãti é re l~i~tld'O os ~'us



318

direitos, excepto quando alguns delle e insur'girão contr'a a
União para sustentação dl;L nefanda escr:lvidão afrlcana, foi dedte
modo que o povo dos Estados Unidos conseguio constituir-se a
nação que todo o mondo civilisado admira e que com os seu
65.000000 de habitantes já f6rma um elemento poderoso Il<L
politica geral do globo.

Ha um seculo o maior dos seu Estados (a irginia) contava
menos de metade da população que hoje tem qualquer da
quatro maiores cidades da nião. Os 15.000.000 de estrangeiro'
ou de filhos de estrangeiros, que alli vivem, attestão a benigni
Liade d ste Governo que recebe de b['al,os abedos a quem quer
al1i t['abalhar. Ainda no anno de 1892 pr'ocurá['ão as praias ame
ricanas 623.000 Europêos. muitos d"l1es acos ados pela perse
guição, pela fome e pelo militat'ismo. 'l'ambem O ]rogresso d
alguns dos grandes centros do paiz é de causar pa mo· Chicago,
que ne te momento recebe á beira do S9U maO'nifico lago os
vi itantes de todo o mundo, offerece lhe um espectaculo unico
no facto de ter duplicado uma cidade em dez annos a sua po
I ulação, que aliás Já excedia de meio milhão de habitante . Min
neapolis, entre 1810 e 18 O. quadruplicou a sua população, que
era naquelle primeiro anno de 70.000 habitantes, Omaha, que
tinha 30.00Q, galgou a 140.000; e a' im por' diante.

ob influencias tão salutiferas a producção e o commercio nâo
podião deixar de assumir proporções que confundem o no o
espirito pela sua maravilhosa magnitude. e olhamos pa['a a
agricultura vemos alJi mais de quatro milhões de propriedades
l'Ut'aes, - mais da metade dellas medindo de 50 a 500 geiras, isto
é, 20 a 200 bectares apenas. e prod uziúdo algodão, fumo e cerea s
do alor, ao no so cambio de 12 dinheiros de 8,853:000:000".
IE' preciso lembrar que o valor de nos a exportação tolal em
1890 foi de 320.000:006{;). Das suas florestas, tratadas e cultivada'
o valor da madeira extrahida em 1890 foi de :Z.400:000;000; do.
seus pl'oducto' mineraes metallico o valor da qUl1ntidad la
vrada no mesmo anuo foi de 1.200:000;000H e do não m tallicos
1.400:000$000.

Assim, este s610 rico fn'oduzio ao toque intelligente do braço
LI. enorme somma de-13.853.000,000 de nossa actual mo da
corTente.

Nas manufacturas é tambem prodigioso o pl'ogre so dos
Americanos. Excede de 1.116.000:000$ o capital de suas 250.000
fabricas que dão trabalho a 2.700.000 pess'Jas, e o valor de us
productos chega á vertiginosa sommn de 2.150.000:000S, e isto é
já sem levar em 'onta os 160.000:0001$ annuaes qu aufere esse
grande povo das pescarias; ou das suas 172.000 milhas de vias
ferreas ou de s~us 5.000.000 de to~elada~ dc embarcações nacio
naes que navegao suas aguas costelras e LDternas.

Todas estas conquistas não tem custado pouco aos Estados
Unidos. Jánão falIando dalutasangre::lta de 1860-1864,-a mais vasta
guerra civil na historia da humanidade, sUl'gem continuadame:lte
os mais sérios problemas politicos.e sOciaes que requestão para
sua solução todo o talento, energià e patriotismo de' seus idadãos.
A paz", a libérdade, s6 se consegue ao preço da mais constante
'7igilancia. S m essas difficuldaclBS não se poderia tão pouco apu
r~r a força. a luta q·ue oostitue Y'eroa:d·eir.o progresso, e ii: su..
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blim r'Uz que o Mestre da Humanidad no ensinou ser de
no so dever arregar.

A principal de todas e sas lulas, a luta sem trégoas contra a
ignorancia, não só dos descendentes dos e cravos como da grande
massa de immigrantes que o paiz recebe, é evidenciada pelo
facto que e tão alli an'oladas nas e colas publicas cerca de
14.000.0 O de alumnos -sem incluir as e colas parochiaes e par
ticulal'es. Para su tentação deste en ino popular os Estados gas
larão em 1890 muito perto de 600.000:0005 de nossa moeda! E
j to é em incluir o que se de pende nas escolas de bellas lettras,
universidade e e tabelecimentos especiaes que, em numero de
830, são concorridas por um exercito de 145.000 estudantes
de ambos o exo.

Do seu lado, a varia' denominações religiosas, com sua pro
funda e va ta in nuencia, não ce são de chamar a attenção do ho
lDem para os seus alto destinos, para a F . que só por i é uma
êllavanca de tr menda força social. A lareja Catholica Apostolica
Romana, tem ali 6.500.000 fieis e entretanto contava 3.806 tem
plos em 1 90. Em todo o paiz havia 64.000 templos de todas as
denominaçõe christãs, o que dá mil edificios oara cada milhão
de habitantes e, aqui no Brasil, no daria 14.000 templo .

Emfill1, tudo n'aquelle paiz é grande: eu excellentes re
curso' naturaes ão auxiliados por um governo da lei, e não
de caprichos pessoaes de qualquer dictador vulg-ar, por uma po
pulação que desenvolve todo o seu nervo sob a au encia das
p a da maligna influencia admini traliva. - de facto sob um
regimen em que o Governo só inter'vem I ara gal'antir a paz e o
domínio da leI.

r ós aqui do ui, que andamo a tactear nas pégadas deste
gr'ande r vo, quando, e tive. emos outro caracter, e mais pa
"riotismo, não nCti seria muito difficil diriair o nosso navio na
'ua e teira, nós 'audamm! 'om ffusâo e r speito o grande co
lo o ameri 'ano cujo facho fulaUl'ante illumina verdadeiramente
o mundo. ))

"



PHIMEIB\ PAHTE

JUNCÇÂO :JAS BACIAS DE. LmSTEl

RA~IAL DO ," RTE

Rios Gurgueia e Parnahyb::t

HA~IAL DO Sl:L

Rio S. Francisco



JUllCÇãO das bacias de leste

Rro DE S. FRA CISCO

Swnmario : - I Divisão do Rio . Francisco em secções; II
Descripção da bacia do S. Francisco; III O Alto S. Francisco
sulcado á vapor; IV O Rio de S. Francisco e a Estrada de
Ferro de Paulo Alfonso,. V Breves considerações súb"e o me
lhoramento do alto S. Francisco,. VI lt Empre::;a de nave
gação ci vapo/' no Rio da' Velhas e alto S, Franc isco.

I

Divisão do "ia de S. F"anci 'co em secções

rio de . Francisco foi perfeitamente dividido pelo eminente
engenheiro"\ . f. Roberts, em 5 seccôes di 'tinct:>..S, a saber:

L O ,.io inferior, da barra á Piranhas, com 228 kilometros (43
legua ) de compeimeDto) navegado por vapol' e frequentado por
navios d longo cnr o até Penedo, que di t11 49 kilometro do
mar,

II. A cataracta de Paulo Affonso, e as cachoeira in tran ltaveis
abaixo e acima della, entre Pir'anhas e Jatobá, na extensão de
12 kilometro (23 leguas), innavegaveis e não u ceptiveis de
melhoramento,

UI. As cac!weü'as susceptiveis de melhoramento e os trechos
navegaveis entre Jatobá e o alto da cachoeit'a do Sobradinha, na
extensão de 4') kilometros (17 leguas).

IV, O rio desempedido, desde a cachoeir'a do Sobradinho até a
de Pirapót'a com 1.3' kilometl'os (239legua ) de comprimtlnto,
o qual com obras insignificante perm ittirá uma navegação fran.
ca e desempedida,

, Da cac!weira .de Pirapóra eis cabeceiras do ,.io p"ifl.cipal, na
extensão de SOO kilometros appl'oximadamente (cerca de 146 le
gua::; muito obstruido por cachoeü'as,
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II

De:>cl'ipçâo' úa "acia elo . . Fl'ancisco

A bacia do S. Frunci 'o foi a~l;;iw ue (jl'iptu pOl' um do maIS
habeis ajudante da commi ão Roberts o Sr. ellgenh it'o '1'heo
doeo Femande ampaio:

1. O l'io de . Fl'anci co na 'ce em Mina Gel'ae' na 'ena da u
na tm, tem c..rca ne 41)0 leO"uas de cueso e intel'e sa :1. cinco PI'O
vin 'ia : Mina, Bahia, Pel"nambuco, ' eegipp. e Alagoa'. A bacia
ue S. Francisco é (jon tituic!a pOl' telTas alta ou chapada com
a altitude media ::1e 300'" sobee o uivei do mal' e ladeada de el'
ranias pouco elevadfl que limilão o valle a lé te e a oéste.
Descendo das terl'as alta , o rio precipita· e em vario' alto e
cachoeiras, justamente na paete do CUI' o onde Re dil a mudan~a
bl'u a de dil'ecção, deixando o rumo de nordeste para tomai' o d
suéste. A cacboeirrL de Paulo Af:Ton o, como uma queda total de , O
metl'os, divide o CUI'SO do gl'unde rio t ll1 dua g'r<l.lll] e, '. cç- s : u
alto e o baixo S, Franci co

2. O baixo S. Fmnei co que ; ft'an(~arnente navegavel por 43
legu1:ls, desde a fúz até Pieanbas, onde começa a fel'eo-via de
Paulo-Affon o, pertence pelo climu, e pela natuee:la da,' telTas :i
zona do littoral : é a parte mais povoada e tambem aqueIJa onde
e acba a lavouea maio desenvolvida.

3. De Pieanbas a Jatobá (231 gua ) o l'io con'e u,pel'tado ente
altas penedias que, o tornão intr'an, itavel, e corre pond aqueJla
porção rio curso não usceptiv ! de melhOl'amento .i que a feno-via

e Paulo-Affon o serve de e trada marginal.
Em Pieanbas o terreno sol rapidamente para formal' a 'cba

pa.das ou terea alta , que con tituem a qua 'i totalidade da bacia
do . Francisco: a estl'ada galga ahi a enco ta tia alta planicie,
cujo n;vel super'ior ella atLinge '3111 rampa fOI'te.' c . eO'u sempre
apartada do rio atravéz dos terreno. de catinga ecco. e pouco
productivo .

4. Do porto de Jatobá ao alto da ca(jhoeira do obradinllo ha 77
le~!Uas.

E' esta a secção encachoeiraua do rio Francisco susceptivel
de melhoramento, desde muito tempo navegada pOl' pequena;;
em bal·cações.

resta secção se con tão cerra de 40 cachoeira , a maior parte
das quaes de faci! aeces o e outras que só constituem serio
obstaculo á. navegação ]J0l' barcas, movidas á vara, ta l como se
a pratica nesta parte do f'Ío. .

As mais pel'igosas cacboeiras de t.a spcção ~'ão a do Sobradinho
e as do V:áo ; as primeiras estão situadas }:lleguas acima ria cid~d
elo JouzeIro, em um canal naturalque tem duas leguas de t'xtensao;
a segundas formão uma serie de pequeno, salto. na ext nsãu
de c!uas legu:ls o COD. 'titucl11 o mais. el'io (>111 bal'aço ~L na\~egaçi.io
nesta parte do l'io; e 'tas cachoeil'a~ fic"o Ü 10g'ua.' al)!lI.'O das
uo obradinho,
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Ci, Do alio da cachoeiL'ado ,olmujinboüdo Pirapora, no entro
ela prodncia d ~1ina - frae~, 1M 2:lÇ) 1 crua do rio deilimpedido e
fl'ancam nrp, navegave!.

E' ta a 'C'C:ção livre do rio,', FI'anei l:O, que l:om os affluentes
que alJi vem ter, fór'ma ulÍl'1. xten a rede d cemmunicaçõe
int.eriol'e da mai notavei do Brazil.

6. Tal a extensão da rede fluvial nayeO'avel :

Baixo . Francisco (da foz a Piranhas) ... '"
Alto . Franci co (Jatobá ao obradinho) .
Idem ( obeadinho a Pieapoea) .
Rio das Velha (aflluenfe da direita)· .
Paracatü ()' »e. querdaJ .
Urucuia (» ,> » ) ••••••
Caeinhanba ( » » »)••.•. '
Rio Verde (affiuente da direita) .

oreen te (aflluen te da esquerda). . . . . .. . .
Rio Grande e en affiuente (e querda) .

43 Je,g;ua
-7 >'

239 >.
125 )'

60 »
35 »
IR »
10 )'

20 )'
104 )'

omm~J, . 731 »

A rede fluvial na hacia do . Franci co tem pai a exten"ão de
731 I g'llas, sendo ;§9 no cur o do grande l'io e a, restant,e~ 3-2
nos aflluentes.

O . toda esta amplissima rede flu iall:aeec m de melhol'amento~
para. fi :ldaptar a uma navegaç:,üo a vapol' m qualquel' Bpoca no
:tIlno:

r o cur o do
L 'os affiuente

. Franci co, . 77
175

Tota).,.. 252

7. o eio . Franci co um rio mai largo do qlle peofundo.
~ua largura média d 1.000 metro e a profundidarle onde o
leito não • oh truido paI' p dra, ou bancos de areia pouco excede
de 2 m teo , por excepção ha ponto, tae amo no poeto da
cidcid do Joazeiro ondl a onda accusa de 7 a la m tros de
Jundo, na Boa-Vi ta 15, no lbó, a ,parte mai estreita do cur.o
uperior ha profundidade de mai de 20 metros.

rio attinO'e por vezes 3.000 metro de largura total, incluindo
ilha. e quasi . empre e ta xfraordinaria largura cuincide com
o ,itios encacboeirado '

orno as rocha do sub- 010 jazem a p"quena peofundidade,
apena, cobel'ta pai' um manto di) terreno arO"illo-silicoso de
cer'ca de 4 a 8 metros de e pe SUI'a, o leito do rio tem ante ten
dencia para ganhar em larO'ma do que em fundo.

São numerosas as ilhas e ainda mais feequentes os bancos de
areia que as enchentes annuaes modiFicão ou transpor tão inces
santemente.

As aguas correm com velocinade moderada no rio desimpedido,
1/2 legua por bont (3 a 4 kilometC'os) nas ca hoeiras. porém,
eUa. tomão grande impeto e nti\o ão commun as v locidade
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de 8 a 11 kilometros (11/2 a 2 leguas) por hora, na época d fi
vasante.

O rio S. Francisco distingue-se principalmente pelo seu enorme
volume d'agua, cerca de 1.UOO metros cubicos por segundo, não
ob tante o facto muito notavel de não receber affluentes perenne
senão em meLade da grande área da sua bacia.

S. A enchentes annuaes têm começo m principio de Ouf.u
bro e, com varias alternativas, e estendem até Abril; dando-se
o maximo entre Fevereiro e Março; a estjao-em attinge o s u
nivel mai baixo em etembro.

As o-randes encbente são rara e parecem ubordinada á. uma
marc]ja periodica de 19 annos ; as encbentes communs levanlão
o nivel do rio de 3 a 8 metros, . egundo o 100-301' é e treito ou
amplamente dotado de canae ou braço.

9. O clima do vaUe do S. Francisco é quelJte secco, ma não
é tão doentio como geralmente se pensa.

alvo a . febres palustres que l' inâ.o na éloca da vasan t .
pode-se dizer que o clima é bom.

A temperatura média na região mai septentrional do 'vaU é d
27' centigrados; durante o dia, nos mezes de ovembl'o (1, Feve
reiro, O thermometro marcfl. frequentem nte 30° á sombra e no'
meze mai frio de Maio a Julho de ce por v ze a 19' centigrado
pela manhã antes do nascer do 01.

A bumid~de do ar é e ca a em grande parte do anno, e o
orvalbo ~ raro ainda mesmo na zona mai proximi1 do rio.

A evaporação é copiosa nesta região e e torna até xcessiva
no mezes de Jovembro a. }evereiro.

A.s chuva se repartem muito irregularmente na área da bacia
do . Franci co; na metade uperior do valle, em MinA G rae ,

. e na parte occid ntal do territorio da Babia, a chuva come<;ã.o
ordlOariamente em etembro se alongão at Fevereiro atlin
o-indoia~quantidad de chuvaannual a 1.637 miJlimetro em m dia;
na metade inferior do valle, porém, alvo a ecção do baixo
S. Fl'anoisoo que plJ.rtioipa do clima Illal'itimo, a chuvas ão tão
esca :'as e irregulare que não aiLing a quantidade oabida á
média annual de 500 millimetro·. De te facto 1'e ulta umagrande
diversidade de aspecto nas duas metade da bacia e explica li.
apaoidads agricola das duas zonas.
Os ventos geraes ou alizios de sueste dominão na metade mai.

septentrional do valle; e como a. região é aberta e em monta
nhas elevada o ventos oprão rijos qua.·i que pel'manent.e
mente.

10. O clima determina a paizagem e explica a· pl'oduoçii.o. O
valJe na papte 'uperior tem aspecto variado, uma boa veo-elaçiio
com extensa mattas. e'é bastante productivo; na metado inferiol'.
isto é. da foz do Rio Grande para baixo, a partir do pal'alle!o dE'
lI' de hlottitude sul, o valIe é de aspecto 1110notono, cobel'to dUma
vegetêlção baixa e espinbent,a (catinga), o solo pedrego!lo. a fontes
e cassa, os rios em agua, porque nenhum re i te ao ardore.
do sol do estio. A producgão aO'ricola é abi pobre, insufficienta
mui poucp variada. As tel'l'B.S quasi e terei, não pelos elementos
constitutivo do solo, mas por causas meteoJ.1010gioas, em virfucle
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da inclemencia do céo, desespel'âo o pobre agricultor, obrigado a
plantar o mesmo pedaço de terradua e mais vezes antes de colher
um minguado pl'oducto que não basta ás necessidades mais rudi
mentares de uma familia quasi sempre numerosa. Durante a.
maior parte do anno estas tel'ras assumem um aspecto de desola
ção incomparavel: as arvores sem folhas parecem tostadas pelo
fogo, e tudo fenece sob os ardores de um sol implacavel. As pri
meiras chuvas fazem, porém, verdadeiros prodígios, e a terra
fecundada cobre-se de galas e de todos os encantos de urna vege
tação que parece brotar da noite para o dia. A transformação é
completa: não reconhece mais o paiz quem urna vez o percorreu
durante a época da secca e da desolação.

Tal é a exuberancia da vegetação e talo vigor que a terra,
o ten ta por toda a parte.

ti. Todo o territorio do valle inferior, entre a cidade da Barr"
e o baixo S. Francisco, póde- e dizer, é exclusivamente proprio
para a creação do gado porquanto a agl'icultura só vinga inter
mittantemente e só na margem do rio onde obe:\ innundação ;

ainda assím, atl'avés de muitas alternativa, produzindo esoas
amente. A criação do O'ado ó a industria mais prospera dentro

do valle.
12. A PO] ulação póde ser avaliada em cerca de 1.000.000 de

habitantes, pela mol' parte de gente de cor. oriunda do cruza
mento da tres ['aças; o branco, o negl'o e o indio, predomi
nando os mestiços de angue indio e negro.

'3. O commercio de . Francisco consiste em sal fazendas,
etc. como generos de importação, entrando todo o sal por via
fluvial. O gado vaccum, couro algodão ão os principaes ar
tigo de exportação. As vias ferreas qlle buscão o S. Francisco
poucos pl'oducto hão de encontrar dentl'O do valie, que possão
abir com vantagem pal'a os portos do llttoral, a n&o er os que

a ima flcâo apontado e e te me mos estão muito áquem das
nece. idade de um trafego regular, corno o requer uma estrada
longa, custosa, onstruida com perto luxo através de sertõe. ari
dos e qua i totalmen te estereis, corno os que atraves a o prolon
O'amento da trada de ferl'O da Babia. E ta ferro-"il1 está pro
ximo elo seu termo a cidade do Bom-Fim (Villa Jova da Rainha) ;
os trilho se t ndem boje até a serra da Itiuba, nove leguas
distante daquella cidade, estando o leito quasi todo preparado para
recebeI-os. De Villa Nova ao Joazeil'o, na margem do rio S.
Fl'ancisco, vão 28 leguas, das quaes seis em terreno ferti! e
muito productivo nas aba da serra da Saude, mas, deixando a
serra e desca.mbando para o vaUe, a e trada entra em uma região
. ecca, quasi esteril, e cobel'ta. da veg tação caracteristica dali;
catingas até a cidade do Joaze~ro.

JII
O Alto de Francisco .~ulcado a vapor

A região do rio de S. Fl'ancisco comprehendida entre as ca
choeiras de Pil'apol'a, no Estado de Minas Geraes, e a de Paulo
AITon o, entre os Estados das Alugoas e Sergipe, isto é, a 3~ e 4'

ções na divisiio Roberts, medindo uma extensão total de 1.75ô
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kilometro (31G leo'ua8) onhecida p ln d nominação d alto
S. Franci. coo [o': pela. primeira vez ulcada a vapor :t 3 d(" F ve
l'eiro d 187t pelo vapor, 'aldanhrr. NI({rillho, sob a dire çií d
1" tenente da armada Franci co .:\Ianoel Alvare de Araujo.

Este official, já. fallecido, em communicação datada de 29 de
Janeiro de 1873 dirigida ao governo e publicada no annexo T ao
relataria do Ministerio da AO'ricultura do me mo anno, dizia o
seguinte:

«( A po sibilidade da navegação a vapor do rio de S, Francisco
está. boje fóra de toda e qualquer duvid>!., porque, sem grande.
inconvenientes, fui da viHa de Guaicuhu, em Mina Geraes, até
o arraial ·da Boa-Vista em Pernambuco, no vapor Saldanha Ma
rinho, tendo o rio agua ufficiente.

Nas vasante, porém, a nave~ac;;ão s oflerece condições de
segurança daquella vilIa até o Rwcho da Casc~ Nova. uma di 
taneia de 1.2iU kilometro, endo que desse ponto para baixo o
rio r'eclama grandes e cu tosa obr'a de de ob trucçao,

Sobem á uma cifra assás elevada as quantias despendida pélo
Governo laipel'Íal com as explorações do '. Francisco um do
seu' mais notavei affluente - o rio das Velha', tendo- ObtlrlO
de tftO cr scido. gasto unicamente a demon.tração d que o ul
timo só é nayega\' I nas enchenteR, dous a tres mev.eR por anno,
emquanto não se fizerem a. obras bydrauli~as d que cal' ce, '"
que o primeiro, ainda me. mo na poca das. e CáS, é naveO'avel paI'
barco,' movido a vapor na grande ex tenção d 1.270 kilúmetro .

As provincias da Babia e Minas Geraes imm diatamente in-
teressadas no estabelecimento da navegação do . Francisco,
mandarão construir cada uma dellas um vapol' no intuito d
empregal-o no tr'afego do refer'ido rio

A egunda provincia, Minas Geraes. ainda que tive-se tino u.
idéa muito mais tarde que a Bahia, teve a feli idade de con
i'ieguir que o seu vapor' denominado Saldanha Nlarinho por mim
dirigido, tendo transpo to todos os numero os e caIbas e difficul
dades do rio das Velbas, entra e ufano e triumpbante nas agua.'
do S. Francisco, no dia 3 de Fevel'eiro de I 71. endo que ó
17 mezes mais tarde, a 2 de .Tulbo do anno findo (1872) foi que
a Bahia logrou lançar ao rio, na viHa do Joazeiro, o vapor P7'e
sidenie Dantas. que não poude logo fazer a viagem de exp 
l'ienci1l. até os limites norle. sul da provincia, pOl'que a estaçã
era de ecca. A e, ta hora Jú, deve I I·a effectuado.»

E, effectivilmenfe, a 22 de Dezembro d 1872 zarpava o vapol'
Presidente Drtnias, l'io abaixo sob a dil' ção do I" Tenente da aL'
mu.d~ Emílio Augu to de Mdlo e Alvim em vil,tude do con/l'a 'to
que celebrÜL'a com a Pr'e idencia da Bahia a ·1· dp, Nov mbL'o lo
me mo anno.

De ambas esta' viagens de explol'ação fOl'ão ap!" sentados re
latorias, dos ({uae extL'ahimo 08 trecho que em "eguida 'on!';·
p;mtn,o .
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é;,,·tf·ahido do rt'lalú,.io tIa oia{fcm de c,;:ploraçüo elo 1(io (Üt,~ Velltu,~

edo . Fraaci,'co, (eiUl no oapor 'aldanlta Marinho pelo 1° tenente
da armadaFranciso 'v/anoel .-lloare, de .1raujo annexo ao do Jli
nisterio da AgricLtltura do onno de 1872),

Pr'eparado o vapol' Saldanha .vlarinho (I) do melhor modo que
foi po ivel, fiquei a e per-a que o eio crece e (:t),afim de descer
até a villa de Guaicuhy, Os dia, poeém, uccediam-se em alte
I'açõ ; hori onte ,;Iaro e limpido , e nem uma nuvem na abo
bada c le te!

. de crença de e perançajei. omeçavam aobrumbaromeu e pi
I'ito, quando, na tardede de Jaoeil'o do anno pa sado (1871) o céo
come\(ou a toldal'- e de nuv ns e ::-enti rena er ét e, perança,que
eu eon idel'll.va perdid'l q uasi. ,

Na madrugada de Ocom çou a chovel' e a~ agu:1s do rio prin
cipiarão 11 augmentae dl' ,"olume, ma com uma lenlidão deses
pemdol'n, !

Tomei a eesolução de padir no dia eguinte,
(~.nndo amanheceu, as aO'ua' e 'Lavam parada, a chuva tinha

cessado, indicando tudo que a vaRante e não far'ia e p rar muito,
EfI'eclivamente, peios mal' 'a que eu havia feito coilocae, reco

nhei, ,i 10 hora« da nlanllã, qu o l'io tinha baixado;cel'ca de 0' 010,27.
J)e. ejoso, ,Lvido da glol'ia de ser' o rrimeiro que fize se 'onh 

cido n() ej d ~,Fran 'i. co o mar-avillo o de cobrim nLo d Fui·
ton dpscobrim nto em qu não acr-en itou Xapoleào o grande,
mand i acc nder o fogo, e, ao m io dia, -ahi de 'a. a BI'ancl1.
d cid ido a ir até onde per-miLtis e o estado do I'io.

eh gando, porem, ao aeraial de Jequitibei., convenci-me que ll'o
eguil' na margem seria, já não diO'o impL'udencia, mas im re

matada loucul'a pelo que alli fiquei
Entl'elanto,o t mpo ('oL'ria magnifico, e o r'io a baixar, abaixar

, mpL' !
• ova duvida e'incertezas me a saltRl'am, o de animo a poueo

e pou O demim apoder'ava: [eiizm ate, a chuva reappareceu, e
havendo agua ba lanto, à~ (j hor'a da maoh~l do dia 2±, parti d,
.r quitibéL, aportando. a me mo rlia, na fazenda do Bom Succes o.

Alli e tive aLé a manhã do dia ::;eO'uinle. quel' para prover· me
de al~un manLimento 1 dequetinhanece_ idades,quer para r:mdi
I'eilar' dou' ntios da roda que e tavam torto,

Ao mei dia d 25 parti do Bom ucces8o, e a 6 hOL'a da tRrde,
fundi i pl'oximo ao iu~ar indevidamente denominado cacho Íl'ado
Funil, VL to como não na difl'el' nça de nivelou queda d'agua.

Pela manhã do dia immediato, prosegui na viaO'em, cheO'llndo
:.lO meio dia ao al-raiai ele Trah,ras, A' 6 hOl'as da manhã de 21
,leixei o rer ,L'ioo arraial ti 12 hOl'as depoi cheguei a barr'a, do
f'aN!Iina .

(1) Sclg'ltndo o relatol'io, :l.R ,limen õe. de te vapor el'iio o seguintes:
mJlllprímento d roda" 1'0 ln ':>, 111.0: hocca ~m.O' caindo (rngoa descRI'I''''
g'1I/10 UI1I,I:).'\; ca''I'''g"I'UIII,n: rompl'íment, la~ pas IDl,:2ú; litt'glll'aOm;:l6:
grodsllra OIlI,IS; diülneLros das roJa. 2m,r); elos CU'ClÚOS 2m 2; 110 cylindro
Oll1,:J:~; NUITIcll'O de pás de cada roda 1:2, Força de cavallo 25

(2) O Rio ntl· "I'III:.s. () V:tPOI' "Ilhava- fnlvleario no pOI·tO ri" Cn'lR
Jlr'"I1:I.
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Ainda que desse ponto em diante, excepção feita das pedras
que tem o nom de EscaI'amuçn, o rio das V Ibas não offereça
tanta difficuldade, como em sua parte sup ['ior, fui forçado rm
razão do l'io ter baixado consideravelmente, a demol'ar-me até 2
de Fevereiro, dia em que me foi po ivel eguir agua abaixo.

Pernoitei em Tamboril, e, ás II hora>; da manhã de 3, cheguei
a villa de Guaicuby.

E tava, finalmente, re olvido o O'igantesco problema da nave
gação dos rios da Velbas e . Franci co; já não el'a uma cou a
ideal, já não el'a uma utopia. E tavão de mentidas as assu la
doras pI'ophecia do pe imistas.

'o dia 5 de Fevereiro dei começo a obras, d que necessitava
o vapol" quer em obediencia ao que pI'eceitua a condição quinta
de minbas instrucções: quer pela neces idade de esperaI' o ma
terial, de que já tenho fallado, o qual. segundo eu determintll'a,
devia ir ter áquella villa, , principalmente, o dinb iro qu eu
havia requisitado para as despezas da com missão. A, obras,
porém, pro eO'uião com lentidão, não só porque na localidad ,
em que eu me acbava, os r CUI' os são muito e ca so , qua. i nA
nhun ,como ainda porque el'ão muito fraco os ['e ursos pecunia
rios, de que eu dispunha.

Entretanto, com a vasante do rio, as ezões começal'ão a gra sal'
com grande intensidade; o pes oal :ia commis 'ào foi ata ado
violentamente. havendo urna série não pequena de dia em que
só estava isempto da enfermididade um imperial marinheü'o, o
qual, por seu tUl'no, tambem soffreu.

Sendo a mudança de ares um uo meio aeon elhado pela thera
peutica pllra o curativo de semelhante mal tia, tom i a delibel'a
ção de ir par'a a cidade da .Januaria, logo que fo e po ivel. n.J1i
continuar as obra e aguardaI' o dinheiro qu eu haVia olicilado,
em 9 de Janeil'o, á pre idencia de Mina Gerae

Em virtude desta resoluçiio, tendo melhorado o estado anital'io
da guarnição do "apor, no dia 10 de Abril, á '1 hora da manhã.
parti de Guaicuby, chegando ê.Í Januaria á :3 hora. da farde do
dia 14. Durante e ta via.gem, cuja xteJilsão foi de 299.010 kilo
metros. toquei no arl'aial da Estrema, Paracafti,-rie-seis-cledos.
villa de . Romão e anail das Pedras dos An{ficos.

I a cidade ela Januaria, mandei continuar com a~ obra ; e não
tendo recebido o dinheil'o que requi itára, como já di!';, ,a~) d
Jnneiro e pelo qual in t i a 14 de Fevel'eiro, 12 d Mal'ço e !J d
Abl'il, tendo me vi to na inde linavel nece idade de lomar a pre
mio um conto de réis.(l :0008000) ao capitalista,capitão Jo. é 1leuf 
rio de, ouza e comprar a credito ntt'> osgenero preciso Li, alimen
tação do pe DaI no dia 10 de Junho despachei um PI'0pl'io para
Ouro-Preto. levando um officio a Pl'e idencia. no qua , de cre
vendo a situação em que me achava, reclamava a satisfação d
meu pedido. Em ['espo ta me foi communicado, a 12 de Julho,
que, paI' falta de credito na the80ul'aria de [azendn.. não era pos-

ivel . er me fornecida <1 quantia, que eu havia solicitado: ma.
qu , logo que chAgasse a autori ação pedida ao mini. ter'io dR
agricultul'<1, commercio ob['as publicas, me . l'ia I)\'i1l.do o
dinheiro. De feito, no dia 2. de Agosto, porF['ancisco Magno ele
Jesu.·, inferior dú corpo de policia, J'eeebi a quantia de oito
conto rle réis.
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Como e vê pelas data officiaes acima exaradas, meu pedido foi
satisfei to 'ete meze e 18 dia depois que o fiz.

Recebido o dinheil'o, incontinenti pratedi ao ajuste de con
ta com o. neg-ociantes, que havião fornecido os objectos precisos
á commissão, feito o que pal'ti da Ja-nuaria, ás 10 horas da manhã
de 31 do referido mez, chegando a vilJa de Carin-hanha, á 1 hora
da tarde de 2 de etembro.

Alli demor i-me até o dia 14, em virtude da molestia do machi
ui ~a.

Eml frente ao arraial 13.0 E.:pirito Santo, 35k,32 abaixo de
Carinbanha, encalhou o vapor em fundo de areia, sendo necessa
l'io, para põl-o a nado) espiar um ferro pelll, põpa, passar o vira
dor no bolil)ete, que està adaptado ao ei~o das roàas, e andar
atraz á Ioda força. No corl'er deste trabalho partiu- e o virador,
e. indo de enconko ás anteparas da camara a EB, as damnificou.

afo o navio, ainda encalhou duas vezes, tendo Jogo fluctuado
om o uoico auxilio da machina.
E tes accidenle ,quesó não acontecem aquem não embarca,não

forilo Causados por imperü:ia ou de cuido do pratico, mas sim por
mudanças havidas no canal.

Ao meio dia de 21 do mesmo mez cheguei a vlJla da Barra do
Rio Grande. onde mandei proceder aos l'eparDS, que acamara re
e/anla. a e. concluidos elles se~ui aguas abai 'o a 23 de Outubr·o.

Entre Uarinhanha e a villa o.a Barra do Rio Grande. estive no
arraial do Senhor Bom Jesus da Lapa e na vilJa do UrÍtbú.

TO l'eferido dia 23 chegnei a villil- de hique-Chique: pal'ti á da 6
horas da maohii. de 25. fundeando nes e me mo dia no arraial
d Pilr70 Arcado d onde parti ás 6 hor'as da manhã de 27, be
gando a villa do Remanso á 4 horas da tarde do me me dia.

lf. ta ultima villa, em consequeocia de não haver agua uffi
ri ote para Lranspõr sem perill'O a cachoe/7'a do obra:1inho.
d O1orm-me aI. 2 de Pezem bro, dia em que egui.

Pernoif, i na p qu na povoacão do Bem-Bom: segui ás 6 hora.
da manhiL de 3,á farde fundiei no arraial do Riacho da Oasa 1 ova:
p,,),T'I;i no di/:\ 4, e Ú :3 da tarde de e me mo dia, amarrei á bar
I'anc<~ davilla do.Joa::;ci7'o.

A. de Janeiro do COrrent aono (18j2). tend ndo o rio a subir,
ilei;,,:ei aquelJa. villa e, seguindo agua. abai~o. cheguei a povoação
da Bda-Vista. d'onde não foi po . ivel pa ar, em ra7,i'io de não
haver /lgua. ba, U~nte no rio e 10'1' cert,is ima a pel'du <lo Wlpor. ,
]ior' ventura eu J 1'0 eO'uis e.

lndicl1.nrio tudo que o rio ia va ar. e tendo-s des\ anecido a es
perança, que eu nutriI'a,. d pod r ir até a 'f argem Redonda,
porque para is o eria neces aria UUHt encp nttl extraol'dillílrin.
cama a de 1 65 por' exemplo, a maior de que ha Doti ia, n clill 25

ahi de Bóa- TTiRia.
E tive na villa ele Oapim Grosso e tis 2 hora dn tarde ri 2ü ne

novo amarTei o navio à hj;j.rr<ln a do .Joa:reiro. continuando o rio
a baixaI'.

Em 20 de Agosto do anDo passa,do. e I.ando ainda oa cidade da
JanQal'ia, pfficiei apre idencia da Sahia. pepindo que manda se
pôr i:i minl1a cli p0E1i~50 nf:l villi:l da Ba7'T'(f rio Rio Grrrnde a
quanl.ij:l. de tre contos de I'éis importancij;l. do cr'edito 9ue, pelo
mini- terio da BO'ricultul'a. COD1mer' ia obl'il. publica, fora man
d!1d abrir,:t lO de .Junho. para as clespezas de minha conlmissilo.
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NtLO tendo 1'e ebido melhanle quanli'l. n. Ir, de utub1'o, da
villa da Barra, de novo m dir'igi aql1ella presidencia, rogando
qu~ e dignass ord nnr c'L Lhe OUl'a1'ia de fazenda qu m I' met
tesse para a villa do Joazeiro on elo Remanso, oiro conto. de réi ,
e não tivesse sido ati Ceila minha requi iç:ão de 20 de Ago to,

ou cinco contos de l'éis unicamente: ,e me Uvaz e sido remettido
para a villa da Barra do Rio Grande o lre conto' de réi , a qu
acima alludo,

Em 4, 16 e 27 de ::\ovembro e 22 d Dezembro in, tei I ar e te
meu pedido,

A pl'esidencia da Babia communi ou-me, em II de Dezembro,
que á tbe ouraria da fazenela eXI edir'a ordem para me ser entre
gue a quantia de tre contos de reis, de ac ardo com a. leltra d
aviso do mini teria da aO'ricultul'a, d 10 ele Junho: não podendo
mandar fomecel' toda a quantia pai' mim requi 'ilada, pOl' falta de
autori ação do r' p ctivo mini t rio. ma' qu ,tendo m lltlenção
oque expuz emmeu citado' officio, ia pedir opreei o credito,

Em o dia 27 de Janeil'o ultimo, ['ecebi o avi o do mini leria da
llgr'icultura, de 25 de A~o to do anno [Ia ado. i ntlficando-me
de que as pre8idencias da Bahin. e Minas haviam ido xI edida.'
as ]Jrecisas ordens para o auxilio de que ell cal'ece e,

Na me~ma occasião me veio á' mão, um of-ficio do Exm. ",
pre idente da Bahia, de 15 de Janeil'o, participando-me qu . m
vil'lude do dispo to m avi o do competente minil';te['jo. ue 30 de
Dezembro do anno findo, ord nára a th oural'ia da faz nda que
me entregas e, ou a pessoa pai' mim authori, aela, mai" a quantia
de cinco contos d réi .

Em eon 'equencia do que d ixo expo to, saquei, contra a lU lia
repartição, em x de Fevel'eil'o ultimo, a quantia de oilo ('.onto<;
de l'éi ,

A 2,1 de Mar'ço. recebi uniCf1menle cin 'o conto " ,'endo-m com
municado que o tr·e.' contos d réis. do credito de 10 de Junho
haoiam cf/hido em exercicioflndo,

A de pila da [alta de recue 'o pe 'uniario , e] t r' arena' 11
tl'ado em convale c nç:a de ria enfermiclad ,a 27 cl :\laeço ahi
do.Toa::;piro e ecrui ngua acima, com de tino ci yilla de (;llniCllh!/.
ondec:h guei its 5 ItOI'ê! da tar'o d 2:~ de :\laio, J)urilnle u yiagE'nl
toquei em diveeso" [Jantas, afim de provel'-me do que ra ne .
sal'Ío ao navio e ao pes 'oal.

Da Torrinha, onde fui l'ecebee combustivel, tive ele voltar :i.
villa ela BarNt do Rio ;rclncle, [ara fazer alguns reparo ... na
machina,

Em Guaicuby, a 29 de Maio, chel];ou-me um avi o do minis
teria da agricultur'a, commercio e obm' publica, ordenando·mfl
que dés e por finda, a <.;omm i, ão e me I'ecolh á côl'lP, afi 111
de apl'e entar o l'e ultado de meu tl'abalhos pr8, tal' ('on ta,'.

Na. me ma occasião ord Dou-me apre idencia de ;\1inas Gerae8.
que entregasse o vapor. alclanILa \1arinha Li cnmar-a munici} ai
da villa de Guaicuh!J' ,

Acto continuo, dei a' pr'ovidencia' nece aria par'a, a elltl'e ga
elo navio, e tomei todas a' preeauções e Cd.utelas, afim d quI"
o seu casco c machina se detel'iol'<l em ameno' po' ivel. Tendo
aquella camara tomado po e do vapor a 18 de Junho, 101' m ia
de inventado, a 2. puz-me a caminho parn. e ta corte, onrl
cheguei no dia 3 de Setemhro ultimo.
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Ecl,.a!tü[o do I'f'lato,.iu d,t iagem du vapu,. l·,.e~idel1te iJúnt(ls
/etta pelo 1" Tenenre da a/'mada Em~li') Awrw;to d,' Jlello e .-llt'im
datado de 14 el~ Feoe,.ei,.o ele 187.'1. Ba/úa.

om elIeito, 110 dia 22 de Dezembl'O do anno lJl'o:-..imo pasiSado
(ll:\7:?), depoi . de lel' pl'eparado e aba ·tecido o vapor de tudo quanlo
éra neces 'M'io pal'a eguil' viagem, tendo todo o pe . 'oal. e Da uoo
dições e~d~ida' p la uJausula 4° do C:ootl'acl.o, suo pendi o ferro, e
pal'l.i do pOl'to da villa Joazei,.o. a ati fazel' a pl'imeira part da
de1'1'0 ta no-abaixo levandouomo pa ageiro ,alem de muito ou tl'o .,
O digno' DI'l>. Juize. iVIunicipaes do CapIm G,.o ·so, e Joasei,.o,
Dr, Promolor Fenelon Major F l'<toci co iVIal'l.in , e nilo ..e achando
a bordo O Dr, enCTenheil'o li cal pOl'nüo ter aindacbeg-adoaJoa
.:;ei,.o,

A' hora da manhã, pai 'eguimo viagem e não bavendo
porto alg-um de e cala ante da Yi.lla. de Capim G,.os,'o, ingramo di
reclamente para. o eu pOl'lO. abl heCTando com () llol'a, rie viazem.

E:'la jH'im 'ü'a viaCTem não foi feita m difficuldade , poi~ é a.
(Ial'tl' do l'io mais f b ., ruida POI' pedTa.. i~oJada ca 'caibo e ua
r-ilOeira , llO' limite dt' navegcl.l;ão Li vapor . .-\S im quasi defronlu
do Cal'açci 1 I,aena, lJa pa~"agem en lr as jJed I'a ' rle D, Jaci71tltCt ,
não tendo navio acudido a. tem po a manobra. do leme, foi abal
,'onda me mo DO bojo, d' 'nuul1lro ao nUo da. boml a. de alimen
Iaçào. ana.ncando-Jb Ulll dos paraIu, o , que foi ub tiluido laCTO ao
chegarmo ao Capim (;,.os 'o.

: ca 'hoeil'a de ,enipapo, em uma exlen ão de qua i lres legua .
'ompo la de imm n idade ue pedra olta, até cbegar ao
cordão principal lU atrave a o rio de uma. mar~em aoutra,
pa amo , m novidade, tendo-se apena mo erano a for~a do
molOl' 'omo medida de precau~klo.

Recebido no (Japim CI'O o com a maiol'e d lU nstraçõe de
I'ego ijo, lendo auudido ao porlo a pe oa, mai O'I'ada~ da 10
ndidadc, de embal'camos I erCOrremoê' a illa., que é 00 truida
'obre grand . Juge' e mui pilOl'e ca.

1\0 dia 23 a (j IlUra da manhã. a. p dicio da. autordade e pe 
,'oa ma.' influentes da localidade, con ardamo em um passeio,
que' e[ecl.uoLl immedialameDt , eguindo o vapor agua ·abaixo,
caminhoda. Boa vi ta, Tendo pel'col'ridodua legua pouco mais ou
menos, foram os pratico, que e acbavão a. b H'do, de pal'ecel'
'lue a vapol' não devia p<fuiralém. em eOI1 efluencia da enorme
luaotidade d pedra 'ol'a~ que xi tem em tOdo o leito do rio
naquella pal'agen e qu não tendo eIle tomado agua bastante
não - a 'bava.o elia . ulfiuientemenle apl·ofundada·. podendo
pOl' i {) me mo d<:l.l' IUCTal' a engano pOl' I arte dos pl'at,ico como
muitas v ze t 'm aconte 'ido, e eau~a[' pOl'lanlO eria avaria no
a~co. 'vista di o, l'e olvi requerer' ao delegado m exercicio,

pal'a 4ue manda 'se alte telr pelos perito do IUCTal', o' mai apto
para ta.l fi m" ha.ver'ia risco em continuar- o vapor a sua derl'ola
rio-alxüx .

Declar'ando nlão c~ senhore , I Ot' e C'.ripto, que l'ão d(~ opi
niCio que nã.o devia ..eguil' o vaI Ol' para Boa 1 ista, regre samo:,;
ao Capim GI'OSSO, ollde aI porlamo' ús !J 1.10['as da, manhii.. e dei
xandQ l11-1i aquella' pe oa que nos ba iam acom anhado no a.-
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seio, eegeessamos paea o Joazeiro, em cujo por'to fundeamos no
dia 24 a 1[2 hora da tarde, com geral satisfação de todos os pas 'a
geiro , pelo bom desempenho da commi são-Horas de mar'cha
de ida e volta 22 horas-Ieguas andadas 40, termo medio da
mar'cha, por hora 1,8 ditas,

No dia "28 de Dezembro, achando-se a bordo o eogenheieo-fiscal
DI'. Brito, suspendemos o ferro e seguimos viagem rio acima,
uepois ter o mesmo Ue, engenheino-fiscal verificado estar não ó
ú navio, mas tambem todo o pessoal empregado, de accol'do com
as 'ondições do contracto.

Sendo ujeita a praticagern do rio aos obstaculos creados cada
anno pelas enchentes, coróas, banco', pãos, etc" além das pedras
e cachoeiras, nada se pódeindical' r'elativam nte ao canaes mu
daveis em cada cheia, e só indicados I elas proprias aguas. Quanto
,i.s pedras mais perigosas, e que 'e achão pela maior parte quasi
sempre á. pouca profundidade do lume d'agua, é fa iI balisal-as,
sendo isto de tanto maior nece sidade, quanto que os praticos
tlistinguindo-as apenas por uma especie de fervul'a da agua, na

jlL'Oximidade deilas, deixão de reconheceI-as, logo que qualquer
J!'i 'a ou chuva vem aIteral' o espelhado da superficie elas mesmas
aguas.

Comprehende-se, pois, que é uma navegação acanhadissima
aqueUa que, em paragens de pedras, não 'e pMe effectuar, logo
que haja qualquer alteração no tempo.

Admira que em duzenta e trinta e duas legua que percorremos
aguas-acima, em um rio tão magestoso, não se possa navegar'
uma unica hora depois do escurecer, tão eivado de obstaculos é
eUe!

Deixarei, portanto, de indicar quaes os canaes a seguir em
tal navegação, afim de 11i"iO incorTer em uma inutilidade, tal e
qual como se consielerão as indicações do atlaS! do engenheil'o
Ha(/eld, que já não são mais exacta

A's 10 horas e 15 minutos passamos pelo Pão ela Histo7'ia,
limite da provincia de Pernambuco, rio-acima, e entrando na
Bocca do Braço ÚS 11 hOl'as e 20 minutos, encontrando fOl'ti 
sima corr-enteza que nos obrigou á. elevar a pressão a qua i 60
libl'i:1s, transpuzemos com facilidade o Caixcio, na cachoeir'a de
Sobraclinho, e passando a 1 hora e 15 minut.os pela povoação de

ant'Anna, fundeamos ás 3 hOt'as da tarde na fazenda das Peclras,
para tomar'mos o combustivel que já ahi se achavapreparado.
HOl'as de marcha, 9 horas e ::lO minutos, distancia per orrida no
atlas, 10,9 leguas, media da marcha por hor'a 1,14 ditas.

Com quan to esta seja a média da marcha pela distancia indicada
no atlas, não é elia a effectiva, tendo-se percorr'ido evidentemente
muito maior caminho, em consequencia das innumeras voltas,
braços, ilhas, corõas, etc. e tudo con tr;t uma corren te de perto
de 5 milhas per hora. o dia ~I:l. <:is 6 horas da manhã, s guimos
o canal indicado pelas proprias aguas a meio do rio. passando ás
7 horas e 25 minutos pelo povoado da Casa Nova, que contém uns
20 fogos, pouco mais ou meno .

A's 7 hora, e 45 minutos, cruzamos uma barca v ['melha, car
l'egada de mulher'es, e com eUas um missionario, que, }arando,
recebeu-nos com alegria, atirando fogos do ar, °que retr'ibuimos,
lJ seguindo viagem, fomos anlJOl'ar por ['ora da lJoróa do Riacho da
Casa Nova,
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Desembarcamo, e tendo percorr'ido a povoação, que é pequeBa,
obtivemos as seguinte informações: fogos 2.so a 300; populaçã0
500 a 600 alma ; commercio, sal da terra. Abi tornamo' mais al
gun pas ageirosJ que conjunctamente com os que vinhão de Joa
zei1'o, elevavam o numero a 22.

A' 9 hOl'a e 45 minutos, eguimos de novOJ sem accidente
alerum, atravessamos a cachoeira do Angicos, pas ando pela fa
zenda d Ul'uci á 11 horas e 50 minuto, indo fundear' em enio-

é a :2 hOl'a e 30 minuto da tal'de. Sobre este povoado nada
se póde dizeI" em consequencia de ua insignificancia e qua i
nenhuma população, pelo que nem fomos á telTa, nem ninguem
da terl'a teve curiosidade de vil' visitaI' o vapor. ão julgamos,
poisJ n ce ario fazer maior d mOI'a, e uspendendo o feno, se
guimos ao no' o d tino <is 3 hOl'as e 20 minutos, indo amarrar o
navio a barranca do lugar denominado Carapina de Baixo, ás 7
hora da noite. Hotas de mancha, 10 hora e 25 minuto ; distan
cia pelo atIa , 12,3 legoas; m dia da marcha por hora, 1,2 ditas'
corrente, 4 a - milha. A's 5 hora e 15 minutos da manhã do dia
:iO, deixamos o pouso e seguimos viaaem, pas ando a vista da
importante po,'oação da Queimadas, ituada á mal'gem.e queI'da
do rio, e tendo parado paea apertar o parafusos da mólas do
pistons, continuamos nOssa jomada 35 minuto depois, indo en
costar á barranca ésquerda do rio Ü 1 hora e lO minutos da
tarde, para fazer alguma lenba. A' 3 horas e 45 minuto, egui
mos para o Remanso, onde fundeamo ás 6 horas da tarde, sendo
calol'osamente r cebido pelos seus diana habitante, vindo a
bor'do immediatamente o muito di tincto juiz de direito Dr. Ma
"'alhãe , e mai pes oa gl'ada' da terra. Ahi foi o vapol' visitado
até alta noite paI' grande concurrencia de povo. A villa é pe
quena, paI' m tem animação, e entl'etem um pequeno commercio
úe rio-acima. Hora de mál'cha, 9 e 10 minuto di tancia per
conida gundo o aUa , 11,8 leO'oa ,média da marcha por hora,
1,28 ditas, corrente ..J. a 5 milha,

Jo dia 31 de Dezembl'o. âs 9 horas e 45 minuto da manhã
ti. 'hando- e a bordo o digno DI'. juiz d direito que seguia para
o Chique-Chique, e mais 5 ou ti passageiros para outro pontos,
suspendemos o í no, e seguindo pelo canal a meio do rIO pas
samos ás 10 hora e 45 IDlDutOS pelo Serrote do Velho, e ás 12
horas e 20 minutos pelo povoado do Barracão, cujo habitantes
felicitando-nos com vivas e tiros, acompanhavão o vapor na sua
marcha, correndo por mais de 1/4 de legua ao longo da barranca.

Quasi ao chegarmos á fazenda do Campo Largo, pertencente
ao tenente-coronel Medrado, tornamos a bordo este cavalheiro
que abir'a na sua baI'ca ao no so encontro. Aproveitamo o en
sejo po.ra xperimental' o reboque nessa embar 'açõe , e com
quanLo se affirma se que elIas não supportarião tal pre ão, a sim
não succedeu, e antes pelo contaria portou-se pedeitamente se
guindo o vapol' a toda fOl'ça até a dita fazenda, onde tomamos
alguma I nha. A'::; ± horas e 35 minutos, de novo puzemos á ca
minho e fornos fundear para pa sal' a noite na fazenda do Caruá,
sendo ahi mui bem r cebido pelo l1l'O[ rietarlOs que nos dispen
sarão o maiores obsequio , fome emuo-no ba tante lenha, no
dia seguinte a 1 1/2 legua pouco mais ou menos distante, no
lugar chamado Riacho do Ferreiro.

Horas de marcha 5 hor'as e 50 minutos; distancia pcrcorrida, se-
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J.::lIl1t1u u atlas, ',:> logu;(': IIJ 'tiirl lia Illi,lI'e1l;( pUf' Ij(JI"a, 1,10 dit;I!".
~orr·ntu 1 a 5 nliUJu""

l1epoi", d' l,t:ll:ollJida a ](,Jlliltl, ,'eguilllo,' na lI1anllCl do dia 1" d
.Janell'o Lle J87:3, <is '7 liom e lu IlIÍDutO , pal';lIHI' pOl' un qual'll'
de IiOI'CL no luaae .Il'aia, e navog'CLlJdo dep i' em di"l!(;àu ii vilht
ti I i/ao Al'carlu, elll 'ujo pono fundeamo' Ü, J I hOl'a' - t:) mi
nutOS, endo muito bem I'e 'ebido,' e 'um toda,.; a - derno,'tl'i'I('IIt'"
lie jubilo, f·mchendo- 'e 100 '0 o vtlJ)oe de JlõlUilo povo. ti visitai-o; alI'
Ü 1 bo1'1:1, e 5 minuto, ria larde, que s guindo d novo, J'OIIlO", ii
pe l'I1 oitar' na .I30a Vi"ta rias ESleil'(/,'1 ;dli fundeando ás' 1100'a",
da noite,

A vi1la du I'i/âo !ll'cwlo. CUlllqUtllltU I' pl'e 'alll muito IIwi' quea
110 Reman o, ea, ente· e, tOdilVÍêI, de la falta de vida que e notll
em quasi tJdo, o' lugares povoado' no CLlto ' . Franci coo I ou 'a
população e neohum commercio, Hor'as de viagem I] hora' ü I:;
minuto', ; di, tan .ia peecOl'rida, ~eaundo Oatlas, ':-,'; Irgua, : mé
dia por' Ilont, 1,4 d i ta , oel'('n Le 11 mil ha "

Ta manhãdo dia 2 pela '7 bOI'GI~, I ixaolO' a Jjoa nsta dos ú's
teira,~, e Ü 12 hora' e :>,U minuto, , enll'ando pela )por'il'a do Chi·
flue-Cltirlue, ant.;OI'amo no porLo de ta vilJa ;i I hOl'a da ta nl "
",eudo Jogo visitado pela. IJI'imeil'as tlutOl'ida"'~!'l rio lugar, qu'
\'inl1ulll L~ ob equial'-nos: 'xced --ndo, POI'Órtl, ft tudo' o tliHtilll'lll
eayullJl'it:u, DI', Pacll co d'AviJa, digno Jni,.;, iVllll1it.;~jJaJ. que t ndu
recitado mesllJo a I urdo UIII brilhante di,'l:ul'SO <.lllalogo ,i \'l"
t.;umstancia, concluiu olIel'ecendo-Dos um delidado lunclt na Citi:la
de sua r idencia. Extl'emamentepenhorado' pOI' tantas attençõe',
deixamos üs 2 hOl'a e;30 minutos, e, guimo para Jatoúá, ond '
cbegamos üs 7 hora e 30 minuto tlu noite amaerando o vapor a
barranca da fazenua do, 'itio,

A villa de Cllique-ChifllW li lPquenL1, pouca 101 ulo, a de ne'
nhuma importancia commel'cial. 1-1Ol'as de l1Jal'cha II hOl'a ;
distancia pel'colTida, segundo o atla ; 15 leauas; média pOl' bOl'a
1,4 leguas; corrente :3,5 milha '

A 3 de Janeiro, pela, 9 lJOl'as e 50 minutos da manhã, d poL'
de tennos tomado :l]o'um 'ombustiveJ" eguimos a elJco'tur em
uma barranca, <LBm de corl·,u'mo. ba, tante lenha de jUl'''ma, DI
consequenciado pl'evio:tvi o que tivemo ,d que na viJlada Ba.rra
não acbaeiamos , upl'in~ento algum dssse :1rtigo, As 11 hora e.)
minuto', poi!", en OF>tamo.' ii harl':lnca, e tendo corlado bastant'
madeif'a n.téü '2Jlor'8,'; e 4;) minutos dil lar'de. s 'guimos viag m pal"l
a impoelante viJlla da Han'u, ond aportamo i~S 5 ltorà.. li' mi·
nutos, sendo peeteitamente I' ebirlos pOI' O'eand parl da popu
lação, que 'o['['eu ao porto a yictOl'ial' oTapor Dantas, atil'll.ncl
git'andola. de foauete elo ar', etc, etc,

E' e 'ta villa bastante va 'tn, contém o'['a,nde populaç'io, pOl'enl.
de pouco commeecio, e ten lo 'I) nas alguns editicios mediocr'l~S.
'endo na l1la:ol' D<u'te t.;ê\. a, ba,i;.:as 'al1Liqui ..sima ,

A matriz, em con tl'ucçii,o. é uma obra impol'tante 'que e vi'.
no rio, a uma di, tancia de mai de 2 leguac"

Avillapodel'il, t ruma, '1.001 casa' e rJe::l,nOO :t4,OOO1t::tbilanl,e ',E'·
F>ujeita a innllndaçõe!i1, Hoea, d' mar'cha 4 horas fl2i5 minul,os : di. .
LaDcia pel'col'l'ida, segundo o atlas, 0,8 leguas, média da mat'cha 1,:,
ditas, l:ol'l'enLe I{ mtlba,',

'\0 dia..J de Juneieo, dUl'uiti li lul' sido o vapor \'itiitado Jlcla~
prim-eira~ autol'idatleti dá tel'ra', peja l'êl.lnili'H.s mais importante,.,
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e por 'Trand \;OnCUl':;O de povu. u penuemo a an\;OI'a ,i 1 hOl'a e
10 minuto da tarde, e erruimo (1 pemoital' no Jugar denominado
Timbó, onde fundeamo a' 7 horas e J() minuto dã noite. HOl'as
de marcha, ti hora' 20 minuto : di lancia percorrida, . eguDtlo
o atla. , 10 legoas; média por hora, l,5d dita , corrente 3,15 milhas.

As 11 hora e35'da manl1idodia5, depoi de termo cortaEloe em
bal'cado bastante lenha, seguimo a nossa derrota até a Fazenda
( rande, onde fundeamos, pal'a pa 'ar a noite, ü 7 hora e 30 mi
nutos. Horas de marcha, 7 horas e 55 minutos; distancia percor
rida, egundo o atlas, 111 legoas; média de marcha 1,4 dita "
correRte 4 milhas.

A 6 deixamo a Fazellda Grande, a 5 horas e 30 minutos da
manhã, e eguimos viag m. Ao pa aI' o vapol' pelo Barro Alto,
povoação importante, accudiu a população a barranca, victori
ando-o com VIva, foguetes do ar, etc" e toda as demon trações
de jubilo, endo por nós tambem COITe pondido. Na Fazendd: do
Roçado paramo para tornar 4 pa agell'o que seguião para o
Bom Jardim, onde ch gamos ü 11 horas e 5 minutos. E' um
arraial d pouca importancia, quel' e refira á população, quer ao
commer io.

Ahi deixamo nu 5 pas ageir'o , e apó brevedemOl'a, continua.
mo, no a naveO'ação para a Fazenda do acco do l',t/ilitão, afim
de fazermo lenha, Ahi cheO'anuo á 1 hora e 15 minuto' da tar'de,
amal'ramo o vaI 01' Li, barranca, demo logo começo ao embarque
do combustivel. Hora de marcha, 7 hora e 3tJ minuto ; dis
lancia p l'corrida. egundo o atia, 11,2 JeO'ua ; média da marcha
1.5 dita': ol'r nte 4 milha. No dia s O'uiute (7), Ü 5 hora da
IlJallhã., continuamo a no' a derrota chegando Li YilJa do Crubú
Ü' 12 hoea, ahi fundeamos; foi o vapol' muito vi itado até as
:3 hora' da k'Ll'ue com geral ali fação, e d'ahi par'iindo pouco
mai ou m no ,iqu lia hora, fomo fundear na fazenda dGt. Ga
melleü'a, ;i' 7 hOl'a e 10 minutos da noit .

Hora d mm'cl:ta, 11 hora lO minuto . distancia percol'['ida,
segundo o atla " 15 ::s I O'ua 'média da marcha I 3 dila COl'rente
;) milha.

A' horas e 15 minuto do dia , eguimos Yiagem, pa -
ando em embaraço algum a ca hoeiea dos Garcias, ás 7 hOl'a8

e 30 minuto . endo muito fe tejado ao pas armo pelo Sitio do
lvlatto, <.1.l'l'aial. , . ,

A ~) hora fizemJs uma pal'ada: ncostando à barranmt pal"a
'orLal'mo alO'u ma lenha, 1 to feIto pro egr imos ás 10 horas e
15 miD uto , e fomos ancoraI' no porto do arr~ ia1 do en/wr Bom
Jesus da Lapa, ú 12 horas e ao illlUUtO da tare e, Comquanto por
e te arTaial I assem annualmente milhar de l'omeiros, é elle o
mai io igoiticante po ivel, em commercio algum, e não tendo
mesmo um caminho regulaI' até o seu porto. Em consequencia
do alagadiços que o cel'cão.é um vedadeiro Ióco de febres inter
mittentes. e não fora a int res ante cal ella fermada pt:lUt propria
natUl'eza em rocha calcarea, com a in o\;açào <10 ::ienhol' B'ill~
Jesus, pa a.ria de aper'cebido um tal ar:raial. Horas de viagem,
- horas e 30 minutos; di tancia per'cor.rida seaundo o atlas
85 legua : media de marcha 1,5 ditas, corrente 4. milha .

No dia 9 de Jan iro, ás 2 hora e 30 miuutü da tarde, depois de
tel'mo em vão e prado p la lenha que haviamos encommendado,
, tendo ç1ei.-ado a maio\' parto dos pastia~eiro:; no arrailll do
Senha/' Bom Jesw> , tiu:,;ptlnJél-mu", o ferro, c :.,eguimoél a.te d.

2:tJ
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Palma, onde traLamo o cÓI'le da lenha para o dia eguinle, fun
deando nós no porto desta fazenda a . 7 hora da tarde. Hora de
mal'cha, '* horas e 30 minuto ; di t:lOcia percorrida s·gundo o
aUa ,6,61egoa ; média da mal'oha 1,5 ditas, coreente :1,5 milhas.

A's 6 hora da ma,nhã do dia, lú, u 'pendemo o ferro, e e
guimo, ,j{4 de lagua mais u.<.;ima, afim de enco 'tal' o vapor' no
lugar em que deyia 1'ecebe1' a, lenha, demol'ando-no ahi até á,
4 hora da tarde, em que concluida e ta faina, continuamo :t

nos~a derTola.
. A's 7 b01'as e alguns minutos, encalhamo' em uma corOa, in
dicada na legua 100' do alta. HalJeld. p01'ém, qu na ultima cheia
se havia estendido muito para a mal'gem direita do rio, onde o
canal se achava tambem indicado inutili. ando d'essa sorL a
imp0l'tancia da info1'maçiio do atla. landamo Locar a macbina
á ré, e Lendo de encalhado o navio, ahi fundiei pa1'a pas ar 11
noite, visto fazer já bastante e curo. Hora d mar ha, 3 hora'
e 3'1 minutos; di tancia percorrida, egundo o aUa , 5 Jegna
média da mal'cha I 4 dita; corrente <1 milhas. A's 5 hora e 45 mi
nuto da manhã de II, 'U pendemo, e seguimos viagem, procu
rando o melbor canal. A' 2 hora e 30 minuto da tarde, ao pa ar
pela Cachoeirinha, encalhamo n'um banco de cl1scalho, d'onde
só nos Jafamos 30 minuto mais tarde, tendoaJíviado toda carga do
navio par-a meia mio. As 3 hora , pro 'eguimos, e fomos fundear
na villa de Carinhanha, ás 4 hora' da tarde. E' e La vilia muito
pittoresca, e limiLa a provincia da B;thia na margem esquel'da
do rio. Tem uma pC'pulação bastanle regulal', e bom numero d
togo, e um búnito cemiterio C:'m constt'Ucção, porém qua 'i n nhum
commercio. E' urna da!!l pouca villa do alto S, Fl'anci co, que
se póde coo iderar no abeigo das innundações do rio. Hora de
marcha, II hora e 45 minutos; distancia. per'corrida, egundo o
atlas, 131egua, ; média ela marcha 1,4 dila' : coerente 3,5 milha .
No dia 12 ás 4 boea e 35 minutos da manhã, tleixamo o pOl'to
da Carinltanha, e navegamo sem novidade até as 5 hora e 20 mi
nutos, em que encalhamos sobre uma nova cOl'óa, não citada nu
atIa, e justamente collocada no canal indicado por ell . Como
nessa occasião, ba eados na franqueza do caDal indicado, 'e
guissemos a toda força, o Davio entrou bastante peJa areia, p lo que
fomos obrigados a empregar mai . algum l mpo paea safal-o o
que conseguimos ás 6 horas e 20 minutos, eontinuando immedia
tamente a nossa vlagem, depois de examinado todo o casco, e
ficar pTovado que não solfreea avaria alguma.

A's 8 hora e 40 minuto, pa sarnas a Cachoeira e ás ü horas
as pedl'a' do Roncador, Jlegando ao arraialda.l11anga do Amador',
primeiro porto na pl'ovincia de Mina, üs 12 bora" sendo r ce
bido O vapol' paI' grande affiuencia de povu, e debaixo de vivas e
girandolas de fogo, etc., elc.

Até li. 5 horas e 35 minutos da tarde, em que de novo seguimos
viagem esteve o vapor empre repleto de visiLante·. A's 6 hora c
40 minutos pa sarnas pela linda povoação dos 1\1orrinhos, tamben:.
já pel'tencentea Minas, na mal'gem direita, acudindo muita gente
ao por'CO, e fomos fund.ear' a 1{2 legoa de di Lancia, na margem es
querda, onde deviamos tomaI' lenha. Horas de marcha,7 bOl'al5
.. flO"'; distancia per orrlda, segundo o. atlas, 12,7legua ; média
da mll.!'cba 1,6 ditas; coerente, 3 milhas .. A' 10 e 20 n.. inutos da
manhã dO dia 131 ucpuisde lermo l'cccbidon.lcnha e de ter' sido o
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"apor visitado por muita' pe oas, que iinbão atrave ado em
(~aDÔa da povoação, su pendemos o fen'o, e navegamo pI'OCU
l'anrlo o' • elhorA canêLes. Ao chegat'mo a ilba da Roda da
Fortuna, encontt'a.mo ob tI'uido o cêLnal mal'(;ado no aila , e ~endo
ahi o I'io bastan tlt largo, porém todo tomado por corüa , fomo
forçado a andar '), m,eno de J[2 força, evitando pãos e bancos,
até ait'mo no Jacal'c, povoaçao que e occupa untcamente com
() com1l1ercio de ra padura , e que conta muito habitante, os

'quae no' . ltdclXão c lU viv.a , lfI'anuo foguete, em iO'oêLI de
reO'o ijo. A' 4 hOl"as e 30 mlOuto , enco tamos a umêL baCTanca,

gortamos alguma lenha aié a 6 hora, tlO'uindo então para o
Jatobá, ouira povuaçã.o de commercio de ra padura , e cujo ha
bitante , tão amavei quanto o eus confrade do Jacare,rece
bet'ão-no com a me mas demon, lt'aço s de alegria, comquan to
já ahi(;bega amo ás7 horas.e 30 mi.nl;lto da noite,. Tendo encos
tado o vapor li bal'l'aD~a, fOI logo YtSI~a~o por mUlta familia
pov , vi to termo aVI ado que pa.rttl't01<? na madl'uO'ada e
guini . Horas de mat'cha, 7. horas e 40 ~IDUtO) distancia per
cOl'L'ida.. segundo o atlas 11,2,) legua .. médlada mar'cha 146 ditas'
corrente 3 milha. A's 6 hora e 30 mlDuio da manhã do dia 14 de
Janeieo de I 73, eO'uimo pal'a as }.latlladinhas onde LOm mo al
~ulDa lenha, e (IS \) hol'3. e' ') minuto. de novo pro ef{uimo em
;üI'eção ao I 01'1.0 do alUado, o~~e f~ndeamo '.á 2 h.oL'a da tarde,
Hora de mar'cha, 411ot'a e :)t> 1111DUtO ; di tancla percorrida

egundo o aila , 6,5 legua ; média da mar 'ha1,3 dita ; corrente
-1 milha,

Descl'evet' o agrado com que receberão. os rnineil'os o primeiro
vapol' babiano, é trabalho arduo de: mat para o autor de t 1'0
teil'o; manda-me, pOl'ém,aGon CtenCla que o tome notot'iamente
publico ainda me mo nos lermo, os mai lus'o .

Perto de mil pe 'oa' de~ta imporlanti' ima 10t:alidade i,;ODl
uma x 'ellent banda de mu ica á [l'ente, soltando e tr'o~doso:;;
viYa' e Illillmres d [0"'0 dar, acomp'wlJat'ào o vapol' dUL'ante o
trajecto que teve de fazeI' p:W3. !!anhat' o ancot'adoul'o.

Locro apó " e, Lanrlo Ovapol' amarrado ci bat'l'anca. pre nro os
'ot'rerão a vi itat'-no e pI'odigalisal'-nos o maiol'e ob~equio,
. prole to de ami <td , m.. nif staçõe tOda dierna' de um povo
"t'ande civilisado I E' este porto, em todo o alto . Franisco o
mai importante pelo seu g-rante commercio. Tendo nece~~id~de
do reCOITer todo o machini mo, limpar O porõe', demoramo
no porto do sal!lado 48 h~['a ,que ror~<? empregada I\~ e. mi ter.
- o chegarmo á Januarla ( a/gado) Ja e achava O1'10 tao baixo
quea'(;oL' asqua i e ligavãouma á outl'as' e não endo n'e l~
rnéz co lume e tal' o rio tão se co, temendo os pratic,J uma va
sante excep iODai, apre amo os tl'abalhos, e rnaecamo o dia 16
para a no a paetida aguas-abaixo. A im, Des e dia ci. 2 bora
e 15 minutos da tat'de: depois de ter proporcionado ao habi
tante daquellu hospitaleiI'a terl'a um pa ~eio aerua -acima
2 hora ante ~ de~xamoso no so, aDcol'ad~ut'O eguindo o vapo~
debaixo da dn'eçao de um peatlco especutl daquellu paraO'ens
além do pratico ngajado, de acordo Com 'clau ula 4" doocon~
ll'alo.

A oila, m. \'ol)sequ~ncia da t'ande va 'ante, que ameaçava
,linda iI' a m~I]S, rAsol"l fc~zel-' om toda a pt'c 'teza possiyel. e
'Js,'im, tendo .:ahtdo no dia 11) ás 2 horas e 15 minutos, fomos



pa~ 'cu' a noite no lu,gar .denol11iDC~do P~dl'a de FO[Jo: Huras de
marcha, 4 h. e Iv mmuw', distancIa p rcornda, segundo o
aUa , 12,5legua média de marcha ~,6. dltas.

A', 5 hora e 2.5 minuto da manhft de 17, par'timo. quasi ao
chegarmo ao Morrinhas, encostamos a barranca direita, nemo
rando-nos ahi 1 hora e 30 minuto pctl'a tomarmos alguma I nha;
cis 9 hora guimo viaaem J:la ando p la 'Manga ci \:I horas •
45 minutos.

fio sendo a lenha propl'ia para a caldeira, a qüe haviamos r 
'ebido perto de Morl'inhos fomo' forçados a de~ovo suspender a
marcha, em frente ao pontal de baixo e a ilha do Spoel'ino para
tumal'mo::> mais algum combu tivel, eauindu depoi para Cari
/lhanha, onde eh gamos ás 4 hora da tal'de. sendo ahi calara a
mente recebido pelo digno delegado, Dr. Lopes Rodl'igues. que
nes a me ma noite oftereceu-nos uma explendida ceia, a qu'
a sitü'ão qua i todas as autoridade do luaar, es a mesma noit
recebemo alguma lenha, que obsequio amente nos arranjára o
mesmo Dr, delegado, e não sendo ella sufficiente, resolvemos ir na
madrugada do dIa 18, cOrtar o neces ario abaixo da Cac/weil'inlta.
Hora de marcha,G h. e 30 minutos distancia percorrida 18 leguas,

eaundo o aUa ; média de marcha 2, diLa,
'Com eJIeito, as 5 horas e :~O minuto da manhã do dia 18, deixa

mos a Ca7'inhanha, e parando por baixo da CacJweirinha, encosta
dos à barranca esquerda, ahi nos refizemos do combustivel
nece' ario. pro eguindo a no sa marcha ás 11 horas e 20 min uto .

A'd fi da tard , chegamos ú Palma, ond bavia optima lenha de
jurêma preta, cortadCl por minha ordem, enco,'lando o vapor á,
barranca, com toda a c J I'idad a re olhemo ,tO' por- e 'al'
voeiras.

A's fi hora::> e 1;) minutos deixamos a Palma, seguimos pal'a o
!Jontal da ilha da Batalha, onde fundeamos a 7 horas ria noite.
Hora da marcha, 7 h. e 25 minutos, di 'tancia percorrida, se
gundo o atia', 19 leaua , média da marcha 2,50 ditas.

A' 19 de Janeü'o pe1as 5 horas e 45 minutos da manhã, 'U, pen
demos o ferro, seauimos para o arraial do 7', Bom Jesus da
Lapa, ahi tomando á ' 9 hora' alguns dós pa sageil'os que trouxel'a
o vapor, depois de uma demora de 1, hora e 45 minutos. Prosegui
mos e::ltão a no ~a jornada para o ·rubu" onde chegamo ás 2
horas da tarde, Tomamo mai lenha, e ou.ko passageiros, e de
novo continuamos a nos a derrota, parando no Bar"o·alto, lugar
em que tam bem tinhamos lenha ,çomprada. A's 6 horas e 10 mi
11 uto. , depois de recolhida essa lenha, se.~uimosa fundear na Serra
as 7 hora da noite: Horas de marcha, IS h, e Ominutos, distancia
percorrida, segundo o atlas, 25leguas; média de màrcha 3,1. ditas.

No dia. 20, as 6 horas e 15 mjnuto " levantamos o fel'ro e se
~uimos aguas abaixo, inlo fundear no porto da villa da Barra, ás
ti horas e 15 minutos, Hora,s. de· marcha, 12 b. e 30 minuto ;
di tancia percorrida, cgundo o atIa , 36,5 leguas . média da
marcha 2,9 ditas.

A' 21, pelas :5 horas e 45 minuto da manhã, suspendemos a
ancora e seguimos para o Chique-Chique onde apartamos ás 10
boras e 20 minuto, ahindo de novo ás 11 e 20 minuto!'.', e indo
fundear no Taquarit de Bai:JJo il' 6 horas e 30 minutos da tarde.
Horas de marcha, 11 b. e 45 miDutos; distancia percorrida,
. egundo o atlas, 26,51egua~; média da m<u'cha 2,3 ditas.
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A" 7 hOl'a e 10 minutos do dia 22 deixamo. o ancol'adouro
de Ta'luaril, e fomo. á hOl'a. tornar a lenha encommendada.
que' achava cOl'lada do lado oppo te· á. villa do Pilão Arcado.
eguindo então para o Remanso, onde aportamo á t hora e 3U

mlOuto da tarde. A's 3 horas e -15 minutos proseO'uimos a via
p;em, e um pouco abaixo, defronte da Taper/}, do Muniz encosta
mos o vapol' á barranca e querda, e tomamos mais alguma
lenha.

A's 6 da tarde largamo' da barranca, e dirigimo-nos a passar a
noite no pontal da ilha Zébelé, onde fundeamos ás 6 horas e 50
minutos da tarde. Horas de marcha, 8 h. e 20 minutos; distancia
percorrida, eO'undo o atlas, 23leguas; média da marcha 277 ditas.

o dia 23, ás 5 horas da manhã,'suspendemos o ferro, e debaixo
de uma forte brisa atravessamo diversas pedras e cachoeira , e
fomos terminar' a nossa derrota em Sant'Anna á 1 hora e 3U
minuto da tal'de, entregando eu ne a occa ião o vapor ao nO'e
nheiro fiscal do "'overno Dr. Manuel Joaquim de ouza Brito e
deixa:1do, conforme a clausula etima do ontrato, um macbi
ni ta e dois marinbeiros da guarnição do vapor, e que havião
feito toda a viagpm de exploração. Ficou o vapor Danias com o
ferro "'rande no fundo e mais de 15 braça de amarras fora, em
Ju"'ar seguro. Hora d marcha, 8 b. e 30 minutos. Distancia
percorriaa. segundo o atIa, 21 legua ; média de marcha 2,47.
Anal)'. ando o tempo de marcha, desde o porto do Joa;:;eiro até o
Salgado, teremos o seguinte: Hora de marcha, 138 h. e 10 mi
nutos' distancia percort'ida, seO'undo o atIa 192,15Ieguas: média
de marcha por hora 1,39 ; corrente média 3,97 milha .

ota-se aqui um accrescimo de 2 legua no total da distancia
per 'orrida do Joa;:;eiro ao Salgado, que é de 190 leguas justa :
ror m, este accl'escimo devido ti, entrada em Chique-Chique,
pelo canal entre as ilhas do Miradouro, Cannabrava fl do Gado.
Nota- e mai que, entrando em calculo com as medidas da marcha.

da corrente da agua, foi a velocidade do navio apena de 7,::\
milha ,ao pa so que a vel'dadeir'à mar 'ha foi empr de mai d

milha por hora.
Mas i so é devido iL difficuldades da navegação, e Ü. enorm

quantidade d ob taculos d q'le e a ha coberto o leito do l'io.
om elIeito, como na, distancia.' per .on'idas, nf) l'eferimo

Rempre as leguas marcada no atIa, não flgura por con equencia
o caminbo perconido para atrav ar core a ,evItar pau ,!lanhar
anaes, etc., et .
A corrente média de 3,9";' milha não a normal, porém sim

resultado da cheia, e portanto, durante o 8 meze do anno em
que o rio e conserva baixo náo tem o vapor a vencer resistencia
tão forte na sua ubida, o que lh auO'mentará ao rapidez da'
marcha. A lenha tambom influe extraordinariamente para o bom
re ultado da navegaç:,ão, e é as,im que aconselhamo que se em
pregue unicamente a jUl'êma preta. cortada em achas de tamanho
ordmario. Com esta qualidade obtivemo empre os melhore
re ultado, vencendo até POl' vezes, experimentalmente, dua
leguas por hora contra a fOl'te correnteza indicada acima.

A aroeü'a, o angico e curo, a bar'auna, na ordem em que vão
mencionados, são as unica' madeil'as' que se póde empregar na
falta da jurema preta.

lr.feH7.~eT)tea jl1r~ma tOfT)fI.-s!" r.11!jI.Q ~~cas 1]. 1+ rqrtir rlfl. viPA



da Car'inhanha para cima, pOl'tanto o l' UI'SO é d sta,' ultima,
madeiL'a ,com quanto ejão d muito menos força,

_ regular'idade e rapidez das viagens depend , pois, e unica
mente, da acqui ição do cnmbu tivel bom, em estações tão
prox ima relativamen te q ue não boja Dl-'Ce idade de obce
carregal' o navio com combu ti" 1 para mai de um dio. As im,
endo a di 'lancia a percor'r'er, egundo o alia' de 192 leCTua , e

admittiodo·, e o tel'mo médio obtido nesta viagf'm de 1,39 de legua
paI' .hor'a. navegando- e dUI'ante 11 b01'a ' pOl' dia, póde- 'e m
12 dia p rcorreL' todo' o pontos da escala, lendo- 'e a tomar a
p['evidencia es ensialissima, de estabelecer o' depo ilos de lenha
nos pontos de dormida da escala, de tal s01'le 'que, ás 4 hora'
da tarde, ao fundear, iga- e logo a faina de mi al'car o combus
tivel para a singradura do dia seguil\te.

A viagem de volta não foi tão rapida qutio deveria ser, já d vida
ei, faJta de Ma lenha, até algumas legua abaixo da Cari1lhanlza,
já ao grande nume['odecor'a existente entre estavilla aparto
do Salgado, finalmente a pequ na corrente, em con equen ia d
achar-se o rio completamente ecco, o que, além d tornar o
canal tor'tuosissimo, diminue muito a rapidez da viagem.

Com tudo, a méd ia total foi a seguin le: Ror'as da marcha 67 h.
15 minuto'; distancia pel'cor'l'ida do 'alqado á Sant'Anna, 181,fí
leguas : média da mal'cha por bora 2,6· ieguas.

E' p['eciso não esquecer que e tas di tancla elo referida ao
atlas, e que não ['epr'e, então o yel'dadeiro caminho andado, que
se póde, t rmo médio, avalie\[' em 40 '/0 mai , vi to os ziq-za{J~

dos canaes, e sel'em a legua indicada no atia' 'ontudas na
dir'ecção do cur o do rio e não dos canae

]lr

() 1'io de S. Fl'a71cifiCO (' a r'sil'ada de I'e,.,.o dr' Paulo AO'oIl,~u

Em I ') publi 'amos CI11 Piranha.', quanuo ali nos achavall10
como engenh il'o m chefe da con f['ucçflO da E Irada d F 1'['0 [t'

Paulo A.tIon. o, a pequena memoria oh o titulo acima, que vamo.'
r produzir', tendo deixado consignado em seu pl'e[acio o seguinte:

Raztlo de ser do presente (olheto.- os ultimas dia do mez de

Dezembro do anno d 18GI, no termina1'mos o no, so CU1'SO de en
g nbaria fornos nomeado pelo Ministel'io d'Aari 'ultUi'a, ommer'
cio Obras Publicas ajudante da commi ão ncart'ega(h~ (10 re·
conhecimento e exploração do alto rio de . Fmnci co, da a
choeira de Pirapóra ás suas vertentes vi to como a parte d ste I'i ,
p,m sml maior extensão, da referida cu ',hoeira ,L sua rór. no c· anu,
já havia sido reconhecida explorada pelo fali ddo engp,n Iteiro

Ha][eld en 1852-1 54.
A commi 'são de que fiz pal'te auio da ',"r'l ao eu de tino

OH primp,il'o. dias do mez (le Janeil'O de IR62 fi regl'es Otl no mp,
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rle o zemleo do ee[ !'ido nnno. A com mi são dieigio-s da CôrtE'
ü. cid<tde do Ouro,Preto, capital dn provincia de 1inas G rae ,
por Petropoli , e trada União elndnstria, Juiz de Fóra, Barbacena

Queluz.
De Ouro Preto dirigia-se <'L cidade de Sabará, donde desceu em

barcada pelo rio da Velhas até a sua fóz no S. Francisco, situada
a 5 leauas abaixo da cachoei!'a de Pirapóra.

Da fóz do rio da Velba ubio o . Franci co até a do rio Pa-
t'aopeba, ituada a 40 leguas acima da cachoeira de Pirapóra.

Em eu regre o a Côrte occupava-se a Gommissão com a r 
duação das observações feitas sobee o terreno, quando em meado
(010 anno de 1864 obteve o seu cbefe permissão para concluil-a em
Pariz e al1i publicar o ell relatorio e os mappasque deverião
acom pan bal-o.

Em meados do anno de 1866 ficarão terminado os eus tl'aba
lhos e ali, por es a occasião, publil'amos a pequena brochura ob
o ti tulo Rapport pal'tiel SUl' le haut San Francisco ou description
topographie et statistigue des pal'ties de la pl'ooence de Minas
Gel'aes comprises dans le bassin, du; haute San Francisco.

Nesta pequena memOt'ia relativamente ao rio de S. Fl'anci co,
n.cbão-se contidos os doi seguintes artigo :-Le San Franci co
et pT'oject dejonction du San Francico ri la mel'.

E tes doi artigos foeão po tet'iormente reproduzidos na me
mor'ia ob o titulo « aoe(lação Interior do Brasil. que publiecimos
na Côrte em 186!-).

Ne ta ultima memOl'üt deixamo jO'ualm nte con i nado'" não
ó o oflicio qn de Parir. diriO'imo a . Ex. o Sor. tini tl'O da

Ageicultu['a Commel'cio beu PubliCaS. em data de 25 larço
de 1, (i6, como o aetigo . oh o titulo-A navegação la apor do rio
S. Franci co.»

E hoje que, como enO' nheiro m chefe da e trada de Paulo Af
ronso, procuramo dar uma ['e umida de cripção do alto rio de

. Frun i co, gundo o relatorio do seu ultimo explorador, o no
tavel e pranteado engenheiro a m l'Ícano 'William Milnor Robet'l ,
no intuito de por bem em relevo a ondir:ões favoraveis que of
fere a região obstl'uida do alto rio de, . Fl'ancisco, ou a Ufl. 3'.
sec~ão, afim de s r facilmente tornada navegavel - entendenmo<;
lue, não pocliamàs deixftr de ('ern'oduzir, como l'eprodl1zimos,

Ilf' t folheto os artigo II im:l r.i tn.d o , referenteR ft f'ste gr:l.nn
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rio, vi to e a har m e~O'otndas ,as diçõe>J, da~ nua fi mOl'ia
alludidas. (1.)

IJiranha.. -Hez mhro es \ \».

I

o rio rlp ~ . Francisco

SU?llMARIO. - 1. O Rio de . Franci co, seO'undo o relataria do
enO' nheiro Robert .- 11. O rio da V lhas e outro~ notavei
confluente do rio de S. Françi co.- III. De crip<;ão da re.O'ião
obstruida do rio d S. Francisco, egundo a divisão do n
genheiro Roberts de Jatobá ao Alto da cachoeira no Sobra
dinho.- IV. Meios lembrado pelo engenheiro Roberts para a
execução do melhoramentos da 3' secção do rio de S. Fran
cisco.

o rio de . • Franci.~co

I

o RIO DF. S. FRANCISCO SEC NDO o RELATOIUO DO ENGE 'I·IEIRO

ROBERT'

O rio de S. Francisco, o maior do interior do Bra ii foi por
ultimo explorado pelo notavel e pranteado eng nheiro arrierican
\Villiam Milnor Roberts.

Em seu relataria devidio elle e te rio, a começar da barra, na .
5 seguintes secções:

1.' Da ró::; ri Piranhas.
2,' De Piranhas a Jatobá.
3.' De Jatobá ao alto da cachoeiT'a elo Sobradin/lO.
4.' Do alto da cachoeira elo Sobrac1in/w á Pi,.apól·((
.J.' Da cachoeira de Pirapóra ás suas vertenteg.

J' SECÇÃO

Da, foz ri Pirrt11f,.og

Sobre esta eceitO diz o relatori :

(I) E tes artig s são aqui om:ttidos, vLto se achl1.l· 111 !'epl'oduzidos 11:1,

paginas 69 n 90 do prl\SenLI.1 livro:
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rio inferior' ria barTa á. Piranbas, '001 238 kilometro (43
leO'ua ) de ompl'imento. navegado por vapore. e frequentado.
ordi,nat'iam nt por navioR rle longo ClU'SO até Penedo. qUf' rlista
49 kilometl'o do mal'.

Na 1& secção, do Oceano á Piranha.', propomos que não se
gastem grande sommas presentemente ou que seião eltas des
penclidas sómente depois de terminad,a a estrada de ferro de
Paulo Alfonso e de melhorado o curso ,uperior do rio.

A terminação da e trada de ferl'o de Paulo A[onso effectuará
a liga!:-ão commercial entl'e o baixo e o alto . Fran i co.

Quanto ii barr'1\, do .. Francisco. ponto inicial rie sec!:~':i.0, ei.
o que a re peito con igna o relatorio :

« a ce so do Oceano para o baixio ou cordão da baera
ituado fóea da fór. do rio de S. Franci co ri muitofavoravel.

O pbal'ol acba- e no lado norde te da embocadura n'uma ponta
rle terr'a que avan(:a ::l kilometro além da linba geral da costa.

Approximando- e do cordão exteriol' a peofundidade vai O'ra
lualm nte diminuindo afé 9 mett'o' <i di tancia de 3 kilometro'
fio pharoI, decr .cendo pou o a pouco até attinO'ir 5 meteos ou
menos.

Pl'e ent mente (Janeir'o de 1880), existe um bom canal atravér.
do baixio xtet'Íol" t ndo uma peofundidade 4 1/2 metro em
pr a-mar,

A linha cuLminante do baixio '001 e ta profundidade pro
10nO'a- e proximamente por 1/3 de kilometro, aprofundando- e o
ólo a 9 DI teo intel'iol'mente a esta linha.
Pt'oximo da ponla de t t'ra, no lado de Alagóa , ha uma peo

(undidl1.de de 9 metl'o , augmentando e ta a 15 metl'o. em fl'ente
d I harol.

A (or. do l'io t m 1 1/2 kilomett'o d laegul'<l: mas a pal'te na
yeO'ay 1 e t l' iLa-, e locro acima da foz a 1{2 kilometl'o approxi
madamente, pOI' cau a de um gl'ande banco de ar'eia encostado
ao lado de el'O'ip .: ninda (l. úmjica wn canal franco e des
obstrzúdo de ampla largura com uma prq(uncüdade central de 6
{(,15 metros (9,3 a r; palmos) 'Iue desfarte (orma um bom
porto, cm toc/ng a,': pgtar:àf'S, para os naviog '11/.(' podem ntravesgar
a barra.

E:te Lorto m f['ente <i Atalaia tem mai de um kilometro de
lfi.I'gura 10 (l !~ rnetrp· de pl'ofundjdfl,de.
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Tomando em consideração o actual 'ommer 'io do rio /teiu 11U
rece haver necessidade de despender dinhpi7'0 na bl'7'7'a d.o '.
Prancisco.

Mais taI'Cie, da extensão e caracter do fLdl.l7'o trafico que possa
concenfra7'-se na parte inferior do rio, terminada a estrada de
ferro que contorna a {]rande cachoeira de Paulo A,D'onso assim
como os melhoramentos do rio superior - de penderá o {]overno
a importancia dos melhoramento apropriados: que tenhão de
er emprehendido ao lon{]o do curso iriferi07' do rio e de sua

barra.»

2' SECÇÃO

De Piranha a Jatobâ

Sobre esta secção is o que diz o relatorio Robel'ts :
« A cataracta ele Paulo Alfonso a fi, cachoeiras inLransila\'si:-:

abaixo e acima della, entre Piranha~ Jatobá, na ext n iío d
128 kilúmetros (23 lecruas) innavegaveis e não susc ptivei de me
lhoramentos.

({ A queda total do rio en~re Jatobá e Piranha é de 19 m tro ;
comprebenele tambem a cachoeira de ltaparica 44 kilom tro
acima das grandes cataracta', e toda. a, cachoeiras menores
intermediarias.

ão é pos ivel fazer- e navecrae esta cção do rio m cons
truir um ystema muito cu ·to·o de edusas e canaes, n ce . ario
para vencer a diffel'ença de altura de 198 metro .

« Dando 3 metros a cada eclusa, serião precisa' 66 clu a .
«( O custo do estabelecimentn destas obeas, n'um terreno diffi

cilimo, e as despezas annuae de uperitendencia e cons eva :í.o
erião muito avultadas, e completam ntt:' de. pl'opor'cionafla com

as vantagens re ultantes de um .Y tema que ab oever'ia um
capital tão elevado, não meno. de vinte mil conto de rói..

({ A feno-via, om em con. teucGuo, ontOl'nando as cachoeil'a
e a catarata, é indubitavelmente o modo çom enienf(' rle ligq,.
comm el'ctalmente a alto e o baixo S. F"({l1cisco

« Uma esjeada de ferro involve em duvida baldeações; mas o
transporte sobre fereo-via, incluindo a baldeações, e s ndo e ta,'
convf-mientemente feitas, erá Tl'Hlis rapielo, do que atraVf'Z das
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olua.' 'ana : c o alol' annual do Iran 'I ort e da baldeação na
e trada de ferro erá infel'Íor ao~ juros do eapital necessario
para con truir, dirigir' e conservar o systema de eclusas e canaes

« De órte qu , não sómenLe debaixo do ponto de vista com
mercial e o ial, mas tambem ob o ponto de vista technico, o
systema de Iel'ro-via de jU1Jcçâo, adoptado pelo Governo para esta
secção do va lIe eo unico apropriado,})

A exten ão da estrada de feno de Paulo Affonso é de 117 ldlo
metr'o .

3' SECÇÃO

De Jatoúá ao alto da Cachoeira do, obt'adinlto

obee esta secção diz o eelatorio :
« A. c<1. hoeiras uscerfiveis de melliol'amentos e os trechos

nllvegav is entl'e Jlltobá e o alto da cachoeiea do obradinho, na
(-'.'tensão rle 428 kilomeLeo' (77 legua.).

A 3' secção, de Jatobá, estação teetninal da via-Ieerea) até o alto
da cachoeira do Sobradinho, póde-se melhorar de modo que na·
Dio,Ç a vapor facilmente passem todas as cachoeiras em toelo o
tempo, e f]ual'luer que s~j(t o estado do rio.

« Ate que esta Sf'Cçr7,o sejá melhorada parece rlesnecessal'io des
pendel'·se dinheiro na outras partes do rio»

n (lI'çam nto p [' elle apl'esent:ado para o melho['amento ele ta
se 'ção oe 3'17: 00,000 as im distribuido :

(C 1\1 lhoell.mentos ele todas as cachoeira', do alto da cachoeira
lia Sohradinho fi. Jatob,i., (;eemo superioe da ferro-via de Paulo
AJfon o :

428 kilometeos, , .
20 "/' pa['a v ntuaes adminisl.ração .

ou rOl' kilom (;l'O , , " ,

4:)6: ',0": 000
!-.II ::lOOSOOO

547:800;;'000
1:279 !-l07

1-'or q uasi os 5{G ,1esLa ultima q llal1 tia por kilom 1[' , pagou o
O:o\,e['no Imp rial, o!o! ('sim/o.'! pum ":t con. tl'ucçíio no (leolollga
rn TIto d('ls ei'ltradA.s de ferl'O ela Hall!a fi pel'narnhnc:o,
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4' E çÃO

Do alto da Cachoeira (lO . obradinho (t de Pirap6ra

Sobre e. ·ta magnifica ecçiio, diz o l'elatorio :
« O rio des mpedido, d . de a cachoeira do Sobradinbo até a

da Pirapóra com 1.32 h.ilometl'o (239 leguas) de compl'imento, o
qual com obras insignificante 'permittirá uma navegação a vapor
franca e egura .
•••••••••••••••• o" •••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••

« E ta secção, que 'e póde de ignal' p la donomina~-ão de rio
de.çempecliclo, já. admitte uma navean.ção offriv I para canõa ,
barca e pequenos vapores. carecendo apena de obl'a de P Ilu na
monta para tornar- e mai seO'ura.»

O orçamento por elle apr enLado para t<L ecção importa em
42:000$000 assim destribuidos :

Da parte inferior do salto de PirapÓl'a ao alto da cachoeira do
obradinho~ 1.328 kilometros.

I Rio desempeclido I' •••.••••••••••.•••••••••••••••••

20 '/0 para eventuaes admini 'tração .

ou por kilometro , .. , , , ., .. , " .. ,

3f:OOOSO O
7:000$000

42:0005000
31$626 !

•• , ••••••••••••••••••••••••••• o •••••••• 0._ •.•....• · •••••• • ••••.•••

.-\. média, pOl'tanto, do cu.. to do melbol'amento dn. dua..· gl'and .
cçõe con iderada do l'io de , Franci co, P0l' kilom tl'O ri

3:35; 87í !
V -»e, portanto, que a extensão nav gavel com a que pód

er tornada facilmente navegavel do alto rio de . Franci ·CO, de
Jatobú. a Pirapóra, com 3161eguas ou 17;')6 kilometl'os, m diant
a despeza de 335$817 pOl' kilom tl'O é a que lev ser ligada p la
estrada de ferro de Paulo Alfonso, com a.' 43 leguas ou 238 kilo
metl'o naveaaveis e já naveaados do me mo rio, ituado m, eu
cur o inferior, abaixo da cachoeira de Pa.ulo Affon o, ii .F;

aguando no Oceano!

Da Cachoeira de Pirapóra ás sua·~ vertente,~

Esta secção não foi examinada pela commis ií.o Roberts e sim
parte clellft, r 1ft, de que flzeIT)os parte cIT) 186?-T]'urnn e}Çt T)sij.o ~

. .....'
I ••;'

.. , ..
' .. • I'

,
1
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cerca de 4ú legua geoO'rapbicas, de 'de a cacllOeü'a ue I it'apúra
até a iJal'('a do rio Paraopeba.

A pal,tir de Pit'apól'a até a cacboeira dos Casado) a 12 legua3
pouco mais ou menos da barra do Pal'aopeba, existem cel'ca de 30
ponto em que o l'ochedo se de cobl'em durante as baixa
aguas.

Da cachoeira do Ca adas ti. fóz do rio Paraopeba o curso do
. Franci co se acba completamente livre de obstrucçõe .
• nte de re 'eber o Paraol eba, o l'io de . Franci co tem uma

largura de 140 metros, uma profundidade maxima na estiagem
de Jm 25, e uma velocidade de Om,36 por egundo, cerca de 0,7
milha por hora, fornecendo no mesmo tempo J30 metro cubicos
d'agua.

No intervallo considerado o rio de S, Franci l:0 recebe alO'un
confiuentes importantes. pOl'ém que não e pre tào á navegação
senão durante as cheia e isto mesmo em pequena extensão de
seu curso'.

_ cima da barra do Pal'aopéba, egundo ao infol'mações pl'e
Lada' pelo pl'atico do JuO'al', o' rochedos corneção a se mo traI'

e tendem até dua~ legua ' abaixo da onfl e l:Ül. do I'io Parti.,
tI 'ujo ponlo em diante até a uas vertentes a naYega~ão lJóde
L r luO'al' em embaraço,

I a exlen 5.0 obstruida dI) S. Franci co, na sec<;.:ão coo iderada
não xi te de 'continuidade alguma de nivelou quéda' d'aO'ua.
e elevado o nivel do rio a 2 metros acima do de ua baixa
agua, pôde el' ella ft'ancamente tran po ta por vapol'es apro
priado , a excepção da cachoeira. do PÍl'apúra, onde 'erá neces
sario a.brir- e um canal nay gavel.

obre a parle r conhecida desta acção, ei o que deixamos
consignado no Rapport partiel UT' le haut ~. Francisco.

« Antes de terminal' que me eja pel'miLtido traçar em pouca
I inhas o historico da viagem e indicar o pr'oces o empregados
no levantamento do cur o do alto S. Franci coo

A. eommi são de..ceu o rio da.. Velha' e ubio o rio de S. Fran
l:isco a.té Pirapóra, n'um ajoujo formado pela l'eunião de tres
crrandes canoa', mas chegada a e te ultimo ponto foi elia detida
p la dilIer nç;u de nivel qu a.pr nt-a.va o rio ne te lugar. im
pedindo a, sua pa,;sagem.
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Ahi tivemo de ~nos selJCLl'ar e fui eu O ent;al'reg~do de exe
cutar' lJelo rio o levantamento de eu CUl'SO.

A parte Lexplorada do . Franci co, desde a 'achoeil'a do
Pirapóra até a bana do Pal'êl,opéba, é de um compr'ímento d
Z26,8-15 metros ou 41) 4/5 l·gua' aeograpbicas,

Sob o ponto de vi ta dos m thodos empregado' /10 seu levan~

tamento, a extensão acima. pôde ser dividida em du as p<t.rt s
Jistinctas: a I' desde Pirapór'a até a Cachoeira Grande, lOUCO
mais ou meno' pOl' 18',8' de latitude sul, com um comprimento
120.30 met['os, foi levantado ! oe triangulaçôe'; fl 2', desde a
Cachoeira Grande até a barra do Pal'aopébll, n'uma exten lio d
106.344 metro foi levantadalorum -implas re'onbecim'nto
com a bus. ola.

A determinação, pOl'ém} das coordenada' geogl'apbica' ex t;U
tadas pOl' M. Liais, as im como tres ou quatl'o latitude !Jor lle
determinada neste intel'vallo, del'â,o ao ultimo tl'açado um
certo grão de cxatidão que nã.o comportava o m thodoml'l'e
O'ado,

Tendo pal'tido de Pil'apóra a 13 de Ago to de 1862, cheguei cL
Cachoeira Gl'ande a 4 de S tembro, depoi.· de vinte e quatro
dias de viagem, dos quaes tive 8 de demoras forçada, ,

Durante os 15 dia de viagem s tive 90112 horas de tr-abalba
efIectivo sobre o rio} o que a]lI'e enta uma média de 1.20. JU 

tl'as de lé:vaotamento por hora.
A pal'te do rio levantada COIl1 a bu sola compreh nde igual

mente duas secções: a Ia, de de a Cachoeir'a Gr'ande até o porto
das Melancia, de 62.300 metr'os de compr'imento, foi p rcorrida
em 5 dias, de ô a 10 de Setembro, durante o quae tive óment
31 1/2 horas de marcha, o que dá uma média de 1.97 metros de
marcha por hora,

O dia 7 de Setembr'o foi banI empl'egado, pai' que em 10 horas
de tl'abalbo, me foi possivel transpàl' quasi 4 legua geogl'a
phicas subindo o curso do rio n'uma canôa de mais de 12 me
teos de comprimento, e tl'ipoladas apenas por dois [homens,

A 2' secção do pOl'tO das Melancias á bal'ra tio rio Val'aopéba
mede 44.245 l1letl'OS de compl'imenco, e foi p .l'co['eidft em 4 dias,
de 15 a 18 de Setembro, duraate os quaes apenas tive 25 bor'as
de trabalho ef1'ectivo o qu dá a média de uma marcha por hora
de 1.770 metros,

Durante n. viagcm foeiio POl' min1 feitas nUl11Ol'Oi::la,' :-:lcc\:õcs
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Lran~vl:ll' ne • sondagell' do c.:Ul' o do riu e dos confiuente COlO

prehendidos neste per'cul' o, os quaes forão percorridas até o
ponto m que cessavão de ser navegaveis, o que apresentava
então alguma difficuldade, vi to como estavamos na estação da

ecca,
O amuente princivaes, que se l~nção no rio de ',Francisco

ne te intervaUo ão o Abaeté, o Rio de Janeiro, o Borrachudo,
o llldaiá o Paraopéba ..

A l\I. Liai apre-entei as notas sobre ore ultado da exploração
que eu havia eJIectuado, descrevendo de uma maneira detalhada
todo o accidente que forão encontrados e levantados no per
cur o do rio de . Francisco. e que lhe servirão para a reda
c.:ção da região na H!Jdrographie du /ialft S, Francisco e rio
da Velhas.

obre esta ecção ei~ o que consigna o relatorio Roberts :

«A quantia avúltada de 8,700:000$000 em que se avalia impor
tar O melhoramento do rio de de a barra do rio] até a foz do Pa
l'aopéba I u['ece de todo de proporcionada com o beneficio que
tl ahi 1'e ultaria.

E ta parte do rio talvez poderia er consideravelmente me
lhorada por uma oro ma muito inferior, comtanto que o melho
['amento não eja effectuado na eXLensão e pelo me mo modo
qu o l'. Liai I ['ojectou; mas a menos que os salto do Pi
eap .['a não e torn m navegavei por meio de eclu as, (ou
outro plano menos di pendia o) seria um desperdicio gastar-se
al{juma quantia consideraoel no melhoramento dos numeroso'
rapidos exi tentes acima do salto.

O comprimento do rio de S. Franci co, da juncção do rio das
lhas até ás cabeceira!!!, presume· e ser de cerca de 800 I ílo

metro "
O rio da V lhas, abaixo de Sabará, egundo o e tudo do

r, Liais e o exame de outro, é muito mais u ceptivel de
melhoramento do que oS. Franci co acima do alto do Pi
rapóra,

T m sido na egado frequnte veze~ entre a barra e abal'êi.
c.:UjfL dilStancia ê de 666 kilometeo ; ma na estiagem e tá ~e

dlim nt obstmido em muitos pontos por baLxio e rochedo, e
então é in\)~" O'a ~1 em múito lugares a não el' pOr canÔá:s
muito leve',
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U L'. Liai asaliou O CU 'Lo tle mellJul'ClluenLO' exeeuLauo '. 'e-
gundo O plano proposto por elle, em 2.605:0008000 a ab r:

I. Barra do rio das Velha ao Paraú.na.. 4 0:0008000
2, Paraúna a Jequitibá I. i30:0008000
3. Jequitibá ao rio d 1acahuba·........ 195:0 OSOOO
II. Rio de Macahuba' a abaL·á........... 20():U008000

PaL'a uma pL'ofundidade d 1",5 na I' ecção; 1,2;') na 2'e 3', e
finalmente 0,60 na 4' e ultima.

E ta omma, comquanto eja muito menor do que o cu 'Lo (por
elle orçado) do melhoramento da part correspondente do . Fran
'i co, parece muito elevada. relativameste ás neces idad s actuae~

daquella região.
E' talvez possivel emprehender-se algum melhoramento do rio

das Velhas, adequado ás circumstancias presentes ou de um
futuro immediato, com um dispendio muito menor,. adiando o
mellwrame.nto radical do rio, pele que se realisaria uma na e_
gaçLio superior, para uma epoca vindoura, quando o· incremento
da populaçLio e do trqrego de 'ta parte do grande úd ,.ior po,.
t'CllillNl () (or/la!' nece ·I:j(lrio. ))

fi

o rio das Velha' e outro notaveis conJluentes do rio
de . Francisco

Con ideL'ado o rio da Velhas ou do Guaicuby, com um de ,
envolvimento de 666 kilometl·o àe sua fóz á idade do abani"
situada a 14 leguas a 1 NE. de Ouro Preto, capital da provincia
dr, Minas Geraes, como o melhor' prolongamento actHal da na
vegação que tiver de ser estabelecida no rio de . Francisco
tem-se que a extensão navegavel com a que póde eL' tornada fa
cilmente navegavel que offerece a região considerada desde Ja
Lobá, terminus da estrada de ferro de Paulo AITon o, no rio d
S. Francisco, a. cidade de abal"i" no rio da' Velha, é de 2.422
kilometros.

A esta exLen::ião de rio!:; é preeiso ajuntar a que otIel'eeeul PUL
ambas as margens do S, Francisco os seus mais notaveis con
fluente, como o Paracatú, Gequitaby, rucuia, Pardo, Rio Vel'd
G-randa, Carinhanha, CorrenLe, Rio Gl'and e Rio Verd Peq u no
eus aj'fluentes deF;tc.'.
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Os mais considel'avcis ue Les rios desaguão no S, FramcÍ "l;O em
pontos afIastado '.

As im o rio das Velha, confluente da marg m dü'eita, tem a
ua róz a 6 leguas d Pirapór'a.
A róz do ParacaLú, confluenLe da mar'gem e 'querua, acha-se a

2G leguas de Pü'apóra; a do UL'Ucuia a 45, e finalmente a do rio
,rande a lG legua do me mo ponto.

E tes rio', a partir de sua f6z, aprescnLão extensõe' mais ou
menos con..ideravei francas á nav gaç:ão a vapor.

I ela tabella demonstraLim da extensão naverravel do rio de
. Francisco, e de 'eus principaes affluentes, entre a Cachoeira

de Pirapóra e oceano, annexa ao relato rio Robert ob n. 5,
sta exLensão comprehendido o . Franci co e o rio da '\ elha

d 4909,1 kilomeLro , sendo 417 ,6 kilometro' navega.eis para
barca 730,5 ditos para. canoa .

i l'on idenu'Jl1o ,porém, que acima de Pirapóra,estabelecido um
caDal navegavel ne.. La 'ac!Joeil'<l pc"ld 'el' apl'o\'eitadatL llavegaç:ão
loja a pal'le do rio de S. Fl'an 'is'o 'iLuada acima d te 'alto. e toda
u.. la ext n 'ii. Lean 'po"ta por barco~ a ntpor cJ1rorriauo~, tanto
na,' 111 ;Jias como na ub 'ia' d' "le rio, v L e que a exlen fw LotaI
da tab lia Robed leva-, e a ;).7091 kilometro .

A tal>clla ob n, 5 ai peu a ao relaLo['io RolJ l'l', all1pliada
relativaupnLe ao ['io ue S. Franci co, sel'.i podanLo a que apre
..eolamos em seguiua.

23
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TABELLA JI::MO'STRATIVA DA EXTENSÃONAVEGAVEL D RIO DE SÃO

FRANCISCO, DE SUA VERTENTES AO OCEANO E DE EU PRINCIPAE.

AFFL E:"TE, OMPREHENDIDO ErRE PIRAPÓRA E JATOBA'.

Para canoa.Par:L bllrClls

EXTENSÃO NAVEGAVEL
VOLUME DE

AGUA POR ------:----
EG NO

r I{'ONOME'

Xi/UHlc/rot!' J/ef,.u.'i cHbico~

275

::::::::: I:':':':::::::::::
50L 167

......... ;)3
7!l~ 13
'IH2 7 .

......... 30l

Rio de '. F'ranl;i co (a) ..

A:ffl'Uentes :

1° rio das V lhas (b) ... ,.

A/fluente de te:

Paraúna ~ .
~o Gequitahy rej .
3' Paracatú (d) , .

A tftuente de te :

Rio da Prata , '"
Rio Preto .
Rio do Somoo .
4° Urucnia , .
5° Rio Pardo .
li' Rio Verde (grande) .
7' IIrillhanha .
:-;. COlTent· l") ·.· .

A,(J!uentes deISte :

Rio Formoso .
Arrojado .
fi" RIO Grande .

AJfluentes de 'te:

Rio Preto (l'j .
Rio Branco .
Rio das Ondas .
lO· Rio Verde (pequeno).

29'22

1135

250
627

1001

209

2
31

51-1

1I'lIollluirus Jtllutlle(,.(),;

2794

060,6

............ 5;;
16,6

'1,.~2,2

............ 11,L

.......... 5:',:;
.... 55,5

141,7 197,2
............ 66,6
............ 166,6
. ...........

J!)5,5 12;,,11

:H,3
27"

361,1

264,0
i'il,4
11,1
:j.• ,::I

4078,6 730,5

a) Na estação seeca a navegação difficulta-se Das cachoeiras
abaixo doa-Vista., S Ildo illnavcgavul o ~:1.lto de Pimpr'm1. cru
todas as epocas do anDO.



ú) r av gação difticil na secca em algumas cachoeiras.
c Durante a cheia dá navegação em 155 kilom~tro .
d) a va ante as barcas não vão além da Cachoeir'a Grande

137,7 kilometros acima da foz.
e) ão apresenta obstaculo algum at· o ponto de Santa Maria

133,3 kilometro .
!) Um all1uenLe de'L' - o Sapào - :uppõe- e navegavel por

t;an a por muitos. kilomeLr'os.

III

Descripçào da 3' secçao do rio de S. ]i'ranc:sco, sr'[Jundo a dioisctv
do engenheira RoveT'ts, de Jatobá á cachoeira du Sobradinlw

Exten ão em kilometl'os 42 ,O.
•\. 3' ecção do rio de . Franci co seaundo a dh'i ão ado

ptada pelo engenheiro Robert, acba- e comprehendida entl'e
a' leguas ')3ü,5 e 315,0 do engenbeiro Halfeld, a partir' de
Pimpóra.

Esta 3' ecçiio do engenbeiro Roberts póde ser dividida. em
duas partes distinctas, a I' da cacboeira do obradinbo á Bóa
Vi ta, e a 2' de Bôa-Vi ta à Jatobá.

A primeit'a parLe foi con iderada pelo engenheil'o Halfeld como
o tel'mo da navegaç{io das b,1rca e a 2' aC'nde só poderião cir uJar
'~iolljos e Ct1I1Ô :IS.

A referida pt'irn ira I ade, da cachoeira do obl'adinlJo á BGa
Vista, foi po -tet'iormen te con idet'ada pelo engenbeü'o Krau s
CO~IO FRANCA á naveqaçâo â vapor e a 2" de Boa-Vi ta a Jatobá,
como Jacil de 'er t07'nad"'l navegavel por vapo7'es apropri.1dos,
O que Ludo foi plenamenLe l:onfirmado pela commi são Ro
burLs.

Con eguintem nLe, na de cripção da 3' cão, egundo ii di
visão do engenheiro RoberL, consideraremos em [' lugar a
Cacltoeh'a do oúradinllO, em 2' :l região da Boa-l ista á base
d.esk'L cachoeira, e finalmente em 3' e ultimo lugar a extensão
que se desenvolve ele Jatoúá a Boa-Vista

Sobre a secção considerada consigna a relatoria Robert o
seguinte;

« O exame feito p la commissão nesk'L secção do rio por accasiiio
aa vasanle foi e.·ecutailo no m ze de, ol mbt,o e OULubro) no
lralef"lo ascenden te.
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Outras observações farão feitas no mez de Dezembro de 1879,
no trajecto de cendente, quando se manifestára uma pequena
cheia de 2 a 2 1/2 metro acima da estiagem; variando a altura
em difl'erentes partes com -a declividade e largura local do rio.

A numeração por leguas, com a qual o engenheiro Halfeld
organisou os seus mappas adoptada depois pelo engenheiro Kraus
foi ainda conservada, e por conveniencia esta ecção será de '
cripta na ordem de 'cendente (ainda que parecess vantajo o fazer
a descripção geral de todo o rio e do valle pelo exame asc n
dente) .

Pode- e aqui notar que a subida do nivel de dois a tres metros
por todo o rio muda consideravelmente as condições de muitas
das cachoeiras, de sorte que algumas dellas qu difficilmen te
são transpostas na secca, navegão-se muito mais facilmente, so·
bretudo pelas barcas que descem.

A quéda total nestes 428 kilometro' é de 90,80 llletl'OS ou na
razão de 0,23 pOl' kilometl'O muito appl'oximadamente,

Efita quéda é di, tribuida muito irregulaement : sendo e111
:t}cruns ca.'os de 0,80 em pe [uena exten ões, e não ex' d ndu
d 0,10 em alO'uns pégos ou treGho.. profundo intermediurio~.»

Cachoeira elo SobNuünho

Leguas do engenheiro Halfeld - 23 ,7 a 2 .U J
Kilometl'Os do engenheiro Robert '- 422,5 a 428,0 I (1)

Sobre e ·ta cachoeira diz o relutorio Robert· :
« Esta ca\~hoeira começa pouco acima da legua 239 i rmina

pouco acima da legua 240 do engenheü'o I-Ialreld, e tem .5,5
kilometros ele comprimento.

A queda nesta distancia é de 2,64 metros n:l estiagem, ou na
razão de 0,48 metro~ por kilometro; ma está itTegularmente
repartida por varias eachoeira.s secundarias,»
.' o o oe •• 0.0 ••••••• o •• o ..

« A proeminen\~ia ou a importancia especial que parece terem
dado a esta cachoeira, provém principalmente da circumslancia
que é ella a unica que existe entre o Joazeiro e o rio desem
pedido; dahi todo o commercio e movimento de passageiros entr,

(1) As leguus \lo engenheiro llall'eld são COIILada~ de PirS1.póra ao OelJllJlO,
~ os killJllletrc" \Iv cugeuheiro l~oIJerls, \IlJ Jú.Louá :) l'irapól'll.
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o Joaz iro e as numero a povoações, sitas ao longo do rio
de empe~ido, por mais de l.iOO kilometros, tem e tado e e tão
ugeitas, durante a estação secca, a serios impecilhos, posto que

e ta cachoeira possa er iranspostrt em toclos os tempos. clescar
regando as barca.~ e usando da si7'ga.

orno uma grande parte de todo o commercio do alto . Fran
ci co tem e tadu, e ainda. e acha acima do Joazeiro, e te obsta

ulo corre poude ainda a uma taxa onerosa, qua i prohibiliva.»
Conb ciamo a cacboeü'a do obL'adinho pela. de cripções feita

pelo' engenheiro Halfeld e Krau , e avaliamo as difficuldades
que oppunba ella á na,' gação do rio de . Franci co pelo orça
mento apresentado por este ultimo engenheiro, para a abertura
de um anal navegavel, em seu relatorio publicado em 1869, m
anne:--o ao do Mini terio dr\ Agricultura do referido anno.

Ntl te L'elatorio julgou o ngenbeiro Krauss sufflciente a quantia
de 35:5008000 para ar desobstrucÇ<l.o das cacboeiras do Sobradinho
em vez de, como elle proprio o dis e, 420:000$000, 610:000,000 ou
390;00nsooo que o Sr. Halfeld orçava nos seus difIerentes pro
jectos, todo. para o me. mo fim. ma tambem m opposição aoS
16:0008000 que, eo-undo fora eJle informado. bavia ido orÇ<'\do
)lor oulra -pessoa.
~ão foi, poi, em a maior orpreza que, quatro anno d poi ,

liamo' o . eo-uinte juizo obre a cachoeira do obradinho, exter
nado pelo abali ado engenheiro qu procedeu ao e tudo defi
nitivo para a con trucç:ão do prolongamento da e trada de ferro
da Babia, exal'ado m officio dirio-ido ao :Mini terio da Ao-ri-

ultUl'a datado de 26 d Fev reiro de 1813 a im concebido;
« Julo-ando convenient onbe er o rio de . Fran i co entre
a 'a Nova e Joazeiro de ci embarcado até este ultimo lugar .
.\0 pa. sal' a cachoeira do obradinho fiz-me acompanbar pelo
r. Jacintbo (pratico de ta pas agem ha mais de 30 anno ) afim

de oht L' alguma informa õe obre a difficuldades da na, e
gaç;ão.

E tando o rio de . Fraoci co com mai de 4,5 a 5 metro de
altura de ao-uas acima do seu e tado noemal na occasião de
minha viagem, não me foi possivel formar juizo comIleto das
ditnculdades que em baixas agua. a corredeira do Sobradinho
deve apr seuLar à naveo-ação.

Pu le não ob tante pela in pecÇão e exame do luo-ares ficar
ço!mencic(o de que o 8impl('.~ rfesT/lonte das pedras que ob truem



o rio nessa passagem (como geralmente se pretende), trar'ia uma
completa perturbação no reglmem das aguas, e com o abaixa
mento do nivel proveniente da desobstrucçr1o surgü'ü'io segu
ramente novas d{f!iculdades á montante.

Os rochedos que guarnecem o ponto do rio estendem-se J 01'

mai de uma leaua, de modo que quando o trabalho da de 
ob:;;trucç;ão fosse conveniente (o que conte to) ficaria com certeza
muito acima de todo os orçamento e estimaçõe de qu lenho
noticias,

Não re, ta duvida que em altas aguas a conedeira póde el'
transpo. tá. (com alaum ri~co) por' qualquer grande embarcação.

lois dias ante de minha viagem tinha subido o vl1por Pre
,'icLente Dantas) ma em baixas aguas es a pa sagem ee-lhe-hia
impossivel.

A querer forçosamente trazer a navegação franca em todas a
estações até a villa do Joazeiro, s ria indi pensavel a con 
trucção de um canal latteral, pela marCTem esquerda do rio, o
qual teria de extensfw 2 1/2 a 3 leguas e dever'ia qua i todo ser
aberto em rocha viva; pois mesmo com o rio cheio se ob 'erva
que a camada de terras e cascalhos acima do rochedo que o
atravessa não excede 2 a 3 metl'os da pl'imeira altura.

Com este recul'SO do canallatteral será pos ivel levar grand s
embarcac;ões até a vilLa do Joazeiro. Mas estou conv ncido de
que a abretura do canal eria f1lnpr muito mais di pendio a
e consumiria muito mais tempo do que a coostrucção do ramal
ferreo marginando o rio até um ponto de sua navegação franca,

Não são esta,' as unicas con' iderações para mostr'ar a vanta
gem da con tio uação do' trilhos até a pequena povoação do Riacho
da Casa Nova. Por conveniencia de caminhos existente o com
mercio do interior da provincTa do Piauby e iuas limitropbe
com direcção à Bahia procura já na actualidad atl'aves ar o J'io
do S. Erancisco em Casa Nova, e o prolongamento de le ramal
deverá no futul'O ser-vir, pela linba mais eur-j,a e ilir cta, todo o
c ntro das provincias do norte do lmpel'io.»

~eodo destituidos do menor fundamento os receios lTlanif sta
dos por tão iUu tr-e engenheir-o, vé-se que, não ba razão di' sei'
para coostrucção do ramal fer1'eo lembrado, terminando na po
voação do Riacho da Casa Nova; e conseguintemente que o ponto
ter'minal do prolongamento da estrada de ferro da Bahia não póde
Rer' outro senão o Joazeiro, comÇl foi sempre indicado, poupanclo-
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e desta arte um inutil desenvolvimente rlf' via !err a. superior
a O kilometros.

estudaR que o G-ov 1'00 1m perial já mandou pro0ed r para s 
lução desta questão, deverão confirmar plenamente o qu deixa
mos incidentemente con igoado.

Eis o que a respeito da Cachoeira do Sobradinho con igna por
ultimo o relataria Roberts :

«A maior parte do volume do rio corre pelo largo braço no lado
bahiauo da ilha da Cachoeira; o restante pas a pelo braço, que

para e ta ilha da margem pernambucana (como é commum
mente designada, ainda que a cachoeira esteja á montante da
divisa daqueIJa provincia).

Examinamo ambos os lado da ilha; e de no o exame re-
ulta que no lado da Bahia, desde a base da Cachoeira até 4 1/2

kilometros acima, exi te um canal natural que e pre ta à nave
O'ação a vapor, ma que de te ponto até o pontal uperior da
ilha entremeião-se obstaculos enorme, incluindo a difficulto a
cacboeira da Volta, 'lue tornc1o e.~te lado iniransitaoel na oasante,
para barcas carregadas ou canoas' endo que cor eguimos em
um leve ajoujo tran por toda a cachoeira com um trajecto sinuos ,
e cam o auxilio de velas, val'a , r mos e sirga. Teria sido extr 
mam nte difficil. por ;1ã.O diz r impos ivel. subil-:~ SAm O :tuxilio
da!'! v la .

A CONSTRUCÇÃO DE UM CANAL ADEQUADO ;.. NAVEGA ÃO A VAPOR

ERIA WITO DI PENDrOSO NE TE LADO DO RIO.

r ão Ó com tudo neces ario entrai' em calculos do cu to do
melhoramento ne te Indo, pOiR que o exame mostra que o bT'aço
meno/' do RIO no lado esquerdo, é naturalmenie, muito uperiol'.
e póde TOR 'AR-SE NAVEGAVEL POR VAPORES D RA TE A E TIACEM

'O~l 1A DESPEZ MODERADA. »

« O melhoramento permanenl nesta cachoeira, que de lugar
a wna franca navegação na estiagem, e tá clarament indicado
pela circumstancia . A principul necessidade é um volume maior
de agua na canal na eO'ado.

Esta falta póde seI' remediada, con tl'uindo- e um mólhe, de
enrocamento ou de grade de madeira tosca cbeia de pedra
~olta com meno de ')00 metro de comprimento ii ni el 'om li

estiagem ol'rlinaria, .
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E t par dão int rceptnrli, des iando-:L par:\. o canal, ou brar,o
m nor, uma quantidade con ideravel addi 'ional ele agua.

Mas abaixo, no canal, algun rochedo têm de ser removido
e talvez seja nece ario construir algun diques longitudinaes ou
guia de grades cheias de pedra alta com o fim de impedir que
a agua se espalhe, e rectificar a direcção da corrente.

Na execução do mólhequeparte do pontal uperior da ilhn póde
achar-se que um omprimento infel'ior a 200 metros a egure
um upprimento addicional de aO'ua uffi iente, pOl' i to o seu
pl'olongamento poderá er u pendido, 100'0 que e haja 01 lido
quanto seja bastante,

Como eXiste uma pequena ilha chamada-ilhota da Cachoeira,
ne te canal pouco abaixo do pontal superior da ilha da achoeira,
talvez e con idere conveniente fechar um do lados (até o niv 1
da baixa aO'uas) por meio de um dique de pedra solk'l., d modo
a lançar a maior parte do volume de agua para um lado só em
vez de e tal' o volume dividido, como agora.

ào ha necessidade deJazerem-se outras obras além das que
forào acima descriptas, para obter-se uma boa nave(façrío a
vapor com uma pI'ofunrlidade minima de 1 1/4 metros na xtl'mn
vftsante.

A maior parte do canal terêi, depoi de melhorado, uma pro
fundidade de 2 ou mais metros, como mostrão a &ondaO' n . »

lO annexo sob n, \) apre entando a ecções tran ver a f~ita

em differentes pontos do rio de S. Franci co e nos principa
a/fluentes, diz o engenheiro Roberts :

« O plano geral dos melhoeamento I rojectados no braço do
eio que sepal'a a ilha da acboeiea da margem peenambucana.
comprehende a construcçi1o de um mõlbe (d 0'[ nd ou enI'O a
menta) no Iontal uperioe da ilha, por meio do qual 'e d via
um consid~l'avel volume de agua pn,r'a o referido braço do do,

l.'-'sta ser'ri rt obra principal; o accre cimo de profundidaa pro
duzido por e te mólbe tornará desnece ~reia grande somma I]

trabalho enlr a' dUli extremidades da ilha.
Tudo quanto é preci o [ara crear uma franca navegação a

vapor', consisLiru. em pequenos dique' parciae' de pedra solLa e
portões de pequena altura, destinado '1 concent,'al' o volumo
d'agua, e D:"1 eemoção de algun rochedos,

D pl'eh nda-se das ondaO'ens que um acce cimo de menos d



361

meio melro lia IJI'q(nndid.rde exigirá uma moderada ommn. de
lL'aLnLlho pOl' todo o canal para produzir' lLma prqjímdidade miní
ma de 1 J /-i metro .

Fizemos oe te canal 700 sondagens em umeL extensão de cerca
ue 7 kilometros.

Todas com excepção de 98 excederão de um metro (1 1/4 a 2 ou
mai metros); 85 sondaO'ens derão a profuodidade de um metro:
t) a de 3/4: de metro; e 5 a de 1/2 metro em exten ões muito li
mitadas; sendo que em algumae de tas forão feitas fóra do canal
da bal'cas.

E te braço do rio t'm uma largura qu varia de 90 a 150 metros,
sendo em geral de 100 a 110 metr'os enão apresenta fodes curvas
na ua rÓl'ma; comq uaoto alguns do canae naturaes seguidos
pias b.l['cas e caoôas contenhão voltas bruscas. E tas volta erão
remediadas com a execução do' portõe

Qualquer que seja o estaclo do rio não se man~(esta corrente
para occasionar clllJiculclacle á navegW'clo rio acima, de vapores
com barcas a reboque,. de sorte que mesmo hoje . em se .Ia;;;erem
01; projectados melhoramentos e com uma pequena cheia de um
metro, uma lancha a oapor póde navegal-o.

Da base da cachoeira do Sob7'adinllo a Bôa- Fi.cda

LeO'uas do engenheiro HaIrd-240, O. a 269,5.
Kilom ·tl'O do ngenbeiro Rob rts-420,8 a 2.'5 ,9.
Exten ão lotal-161,9 kilometro .
'obr ee tI' bo do rio, diz Oengenheiro Kraus em eu re-

latorio:
« Do pont.al da ilha da cachoeira (principio ria legua 241') a

na egação pode-se dizer desempedida até a villa do Joazeiro G1/2
legua : e d'alli 151/2 legua até a cachoeira de Genipapo (que
na h'gua ~6:·).

Xão digo, que eja absolutamente de empedida no seu estado
actual, porque a segurança da na\"egaç~LO mpre ainda xiO'e a
['emoção de algumas pedras, e em dil1'er ntes lugare o 'erviço
de um bal' o de escavação; mas o serviço é de pouca monta e a
d speza iosigniflcant em comI ara ão á ~J'ande distancia apro
v ihwel á navegaçã.o.

eviços, dignos talvez de menção, ~odem en ontear-s nas pe
c] l'flS do Mauri io na. do Mal' elino, qo fim dq.le~l1a 24ü" p1'o-
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ximo ao Porto de Pedra ou á Ilha Grande; depois nos bancos de
cascalho da lndependencifl, nas coer nte7.asconbecidas pe10 nome
Cachoeira das Concha."l, e finalmente na cachoeira da Missão no
começo da 260- legua, consistindo todos na exteacção d pedra
isoladas, poeém, como jü disse, de pequena importancia.

A corredaira denominada Cachoeira da Missão,apee anta baixio
bantante empredado de O met.ros de compL'imento com 0,8 d
pL'ofundidaàe (nas minhas sonda refiro-me tis aguas baixas, que
nesta parte do rio se achão ln,2 abaixo do nivel del compal'ação
adoptada pelo engenheiro Halfeld).

Quanto á denominação Cachoeira, el'á bom prevenir-se, qu
no rio S. Francisco. e emprega esta palavra ~t vezes para de·
ignar 'implemente coe['entes de crescida velocidade, portanto

não se deve tomar no sentido de saltos ou cataractas, e direi logo
que, com excepção dasgeandescachoeir'a de ltapaL'ica para baixo,
é a cachoeiL'a do V,io a anica que apr s nla salto no canal na
vegave!.» .

E no intuito de dar ideia appr'oximada da pouca monta dos er
viço a executar' accre 'entava o engenheiro Krau s:

« Segundo às nota, que tom i dUl'ante a viagem oeço os s 1'

viços a fazer-se com a limpeza do rio eutl' o pontal na ilha da
Cachoeira e JoazeiL'o em 4:5008000, e a sua onl.inuação até á ca
cboeirft do Genipapo, em 13:000HOOO, entl'ando neste r amenlo
tambem o cu to de boias e .. igna s para a naveg-ação.

r a cachoeira grande de enipapo é preci o paL'a o coreectivo do
canal, remover pedra na importn.ncia de cer a de 75 metros cu
bicos, seL'viço que, juntamente com a extl'acção de alguma pe
dra ácima desta cachoeira, poderei mon tal' a :OOOHOOO,

Em continuação até ,í, villa ck1. Bôa-Vi ta, ou melhor até a ea
cboeira dos Curípó.. DO compeimento de 6 leO'uas rle novo tor
na-se necessario quebrae e eemover pedras, que sc" eo 'onlrão
em varios ponto do canal navegavel.

Orcei a respectiva despeza em ,J:OOO~OOO.

A vilJa da Bôa-Vista é consideeada Ler'mo d navegação paea
as barcas, em peegando-se d'alli rio abaixo somen te canôas e ajou
jus: mas na estação das encbeo tes ou ainda quando o I'io e.stá de
meia altura, as me~mas barca' descelõ}'l alé Vargem Redonda e
podião chegar 3M Jatobá; o que muito bem se comprebende pelo
perfil longitudinal do rio.))

No trecho considerado, segundo o enp: nheil'o Roherts, exislem
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rio acima, isto eJ da Bôa- ista li. base da cachoeira do Sobradinho
a 6 seguintes cachoeiras:

Caraibas, kiJometro 277,2' .el1ipapo, ](ilornetro 294,1; Começo
rla cachoeira elo Genipapo, kilcmetro 306,4 a 30:l,3; cachoeira da
Pedras edaMi são; kilometr0314,1 a315,3 efinalm ntecacho
eit'a da Concha kilornetro 3514.

Do alto da corredeira d nominada Cachoeira da Conchas até
a ba e da cachoeira do obl'adinho, n'uma extensão de 69 kilo
lU tro o rio de . Francisco se apl'e enla na melhores condi
çõ de nave abilidade, como o aLte la o eguinle topico do rela
tario Robert :

(I Da base da cachoeil'a do obl'adinho (legua 24.0 )a~é o alto da Ca
ehoeira da Conchas (leO'ua 252,5) na exteo ão de 69 kilometros
o rio e tú qua i desemp dido; ómentedeverião er removida- al
guma rocha para tornar mai egura a navegação a vapor:
com quanto um vapor com um pratico regular pode se naveO'ar

fe 69 kilometl'o , agora, qualquer queJo e o nivel das afluas.
• importan te cidade do Joa eiro e tá na leO'ua 246,50 na mar

g m bahiana; e a villa de Pef rolina na margem opposta ou de
Peenan buco. n

Bôa-T'isín, sobre a margem e querda, p rtencente a Pernam
buco a 'ha-se ~ifuada. no exll'cmo da r gião con iderll.da. i to é,

na legua 26Ç),5 do ng nheiro Hnlfeld.
Ei~ o qu a re I eito dft~ ac.hoeira acima as ignalada coo igl1fl

o l'elaIOL'i Robert :
« Cachoeira das Caraiba. .-E' apena um canal largo e fundo

abel·to m um ordão d l'ocha que atl'a,e~ a o rio. declive
ne ta pnrte do rio é diminuto, e a orrente na va ante nãoex
c de :3 kilom fl'O por hor'a (J ,6 minha por hora). E um canal
eol'cel1ente p lra a nal'egação a popor. do lado da Ballia; fi a em
II' nte ti ilha da Caraíba.ll

CI1Clioeira de Genipapo. Rio de empedido no lado da Ba/'i.l. 
Ti" mo de U ill' da sirga nos nos O ajoujos para fl'ilnSpOl' a
l:acl1oeiNl do lado d Pet'nambu o, p01'que lião podíamos subi,. o
conCll.!undo do lado bahiano: e.'te can,11 presta-o e bpm n nal'e{}açrio
a oap']r.

A declividade é aqui de 010 40 por 1 ilometro. Rochedos não ob
Ll'uem o traj cto da nav O'ação a vapor. Começo da c(1chopil'a do

Genipapo .
. inclinação elas agua fi aqui ele 0"'.17 por kilomello.
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A cOl'rent nas aguas baixas f:> proximament d 5 kllom tro
(cerca de 2,- milhas por hora), Ha numerosos escolhos no rio,
e tendendo-se da marg m de Pernambuco atê além do meio do
rio, o qual aqui tem um kilometro de largura; mas o l:ldo da
Bahia está desempedido, e existenm bom canal nave(lanel a vapol'
em todo o comprimento desta parte do rio.

Existe um bom canal no lado da Bahia (margem direita do rio)
em todo percurso ate a cachocira do enipapo.

Cachaeira das Pedr1s e da .Missão. - E ta cachoeira estão
proxima da eXlremidade inferior da ilha do Pontal no lado per
nambuéano (margem e querJa) onde exi-te um canal bom e largo,
já apropriado a naoegação a oapor. depoi de cuidadoso exam
poderá achar-se vantaaem nare~oção d algun rochedo : ma ,
com um bom pratico, um vapol' póde com eaUl'ança. navegar o l'io
no eu estado actual.

O declive do rio ê apenas de 0,16 por kilometro,

Cachoeira das Conchas. -O declive das agua é aqui d om,36
por kilometro. Em 5 1/2 kilometros o rio d ce doi metro, A
corrente é, termo médio de cerca de 6 kilomelro pOl' hora,

Existe nesta cachoeira um canal profundo e largo adequado ri

nave,qaçüo a vapor.
Tres 1'0 hedos deyerião er remoyido' paea tornar O canal

franco, para um nivel um pouco mai levado da ag-uas. além
do que não é preciso fazer outras d peza.

Vê-se, portanto, da circumstanciada descripção que acaba de
ser feita, que o trecho do rio d "Francisco entr Boa- Tista c
a base da cachoeira elo obraelinllO, medindo 161,9 kilom tro ou
cerca de 30 legua" se acba na melhore condiçõe de navega
bilidade ; e que construido o canal nayegavel da achoeira do
'obradinbo ficará elle li;"ado á. 4' secção do noen h iro Roberl,fl,

do alto da riferida cachoeira ao salto de Pirap6ra, 0111 uma ex
tensão de rio desempedida de 1.32!i kilom troo ou 23:) legua ,

Este uliimo trecho d erio, isto é a 4a , e 'ção do eng nlJeiro Ro-
berts, foi percorrida pela commi ão por alle diri"'ida, talJto na
'ubida como na de cida, no vapor Presiente Dantas, que ba tl'e
annos se achava fundeado na pequena povoação d ,ant Anna,
fi, 5 kilometro acima do ali.o na a hoeira do obeadiflhq,
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De Boa-Vista a Jatobá

Leguas do engenheiro Halfeld-269.5 a 316.0
Kilometros do engenheiro Roberts -258.9 a O
Extensão total-258,9 kilometros.
E ta extensão do rio de . Francisco, cuja descripção vai 'er

feita em sentido inverso, isto é, rio acima, de Jatobaa Boa-Vista,
exige para melhor comprehensão do regimen do rio que seja
dividida na ubsecções que se achão registradas no quadro
abaixo:

N MERO DISTANCIA

DA SUB- 'ECÇÕES ENTI E o . KILO?\1ETRO,

EXTEN ÃO

KILOMETRICA

1.' O e 939 93,9
2." \J3,0 » 105,0 11,1

" 105,0 ))
,. 6 -S,o,::>

.1.' 15 "6 )) 190,3 31,7
5." 190,3 )) 223,6 3:U
Ü.' 223,6 II 25 ,9 35;3

-~--

la UB- ECÇÃO

Leguas do enn'enheiro Halfeld-29 ,83 a 3 6,0
Kilometr'o. do enO'enheiro Roberts-93,9 a O
Extensão total-93,9 kilometeo·.
A s~b-secção considerada partindo de .Jatobá. ponto terminal

da estrada de ferro de Paulo Affonso, estende- e até abaixo da
'acboeira do Vão e mede um desenvolvimento uperior a da re

ferida e trada de ferro ae Paulo AfIon o, de Piranhas ao Moxotó.
Esla ub-secçio acba- e em condições de poder receber desele

Já uma nave[Jac.ão regular' a vapor, visto como as dua, cachoeira
que nella se encontrfLo, a da l-arriem Redonda ituada entl'e os
kilolDetr'os 9,7 e 11 4 e a ele Itacutiara no kilom tro 33,6, não

ppõem O menor' ob. taculo 'i, passagem do 'vapores-
Sobl'e esta' dua ca boeir'as eis o que consigna o relatorio

Rober'ts:
« Cac/weira da VaJ'rJem Retloncla. - Esla cachoeir'et tem um

cantil U iJuftit.;ieuLu largum pl'ofundidau, com uma correntd



llo lllaximo de 9 kilome~l'o:; ],JOl' hora. Um vapor adequado póde
navegar pOl' este canal em qualquer dos sentidos sem d(tflculdade
alguma. Os redomoinhos e reação d'agua da parte inferior da
cachoeira, cau ado pelo O"rande attrito .sobre as pared e fundo
do canal, diminuem on ideravelmente a velocidade superficial
da corrente, e tornará a pa 'sagem, rio acima do vapol'es mais
[acil do que si a uperficie do alveo ias e lisa,

Da base de 'La cachoeil'a at Jatobá, o rio e tá desempedido
endo francamente navegavel em todo o percurso.»
« Cac/weir.l de Itacutiara- e ta cachoeira já exisLe um bom

canal ·para vapore~, de ampla largura e pl'ofundidade.
Sómente e.:l um lugar proximo da parte uperiol' e tl'eita-se

até a largura de 20 metros,
Será conveniente remover ou bali ar distincLamente tres ro

chedo , afim de tornar segura a navegação, qualquel' que eja o
estado do rio.»

Da parte supel'ior de ta ultima cachoeil'a ao exLremo da ::;ub
secção con iderada, isto é, n'uma distancia de 60,3 kilometl'o'
nada vem mencionado no relatorio, o que quer dizer que todo
este tl'echo do rio se acha de empedido, endo fr'ancamenLe na
vegavel em todo o seu percurso, como aliá paz em evidencia o
engenhei['Q Krauss em seu relataria, refel'indo- e a sub- ecção
considerada, no s guintes termos:

« Da barra lo rio Paja,', desce o l'io plaL:idal11euLo (: '0111 ba::;
tauLc I}rofundidade ce/'ca ele 10 leguas, até â cachoeira, de Ita0u
tiara, que se fónua enLre banco de grê , deixando sempre canal
ba~tante laT'go á navegaçüo.

Para o seu melhoramento carece talvez da remoção de a.lguma
pedra, que dizem existil' na, 'ua parte uperior; mas não pód
causar muita despeza.

A maior velocidade niio excede a l,n,O ppl' secrundo.
D'alli em diante continúa. O l'io a de Cflr com cerca de dua

milhas de velocidade até a ·a.citoeil'a da Va/'!lem Redonda, di '
Lantfl 4 leguas da antecedente,

As embarcações do alto rio deixão-se fical' no Atalho, (que é o
porto verdadeil'O da Vargem Redonda); mas isto unicamente por
conveniencia do commercio, que d'aUi se dil'ige pela estrada de
Tacal'atú á Matta de Agua Branca e Piranhas, e não P01' emba
rar;os de nave[Jaçào, qne muito bem ainda pódo continuar.

DeSCI pela. ca 'hoeü'a, da Vargem Redonda com duas canOas,
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sondando o canal em todas as dil'ecções, sem ter podido achar
ouLros empecilhos senão algumas pedras ao lado do canal no
começo da cOl'redeira, cuja l'emoção orcei em 2:500$000, e outl'a
de igual imp0l'tancia na gar'ganta da cachoeira.

Com os mais serviços e evemuae , a desobstl'ucção do canal
poden.i. chegar a 8:0005;000 •

.\ velocidade na sua maior força é de 1,7 meLros, passa logo
LI. 1,2 . no ffm da cachoeira a 0,9.

Sahindo da cachoeira appl'oxima-se o canal navegavel à mal'
gem esquel'da, cedendo a um banco de cascalho que occupa a di
reiLét; continúa depois pelo meio do rio até VarO'em Alegre e dei
xando um extenso banco de cascalho e areia á esquerda, seg,Ue de
IIOVO pelo meio do rio até Jatobá, onde termina toda a navegação.

Em toda esta extensão a velocidade das aguas é fraca, a pro
fundidade do canal superior 1,5 metros e a ua largura tal, que
admitte todas as evoluções do vapor.

As ribanceiras do Jatobá elevão- e de I a 2 meLi'os acima da
maior anchente, são de lelTeno plano e de exellente ituação
para e tação terminal.

O lorto e completarIll'lDte desembaraçado podendo O' vapol'es
ncostal'- e qua i a margem.

2' SUB-SECÇÃO

IJl:lg'ua' do eng't'lllb eil' J:l:aH ld-296,85 <lo 29tl,cla.
1 ilometl'os do engenheiro Roberts-IO-,U a 93,9'.
Estensão total-lI,l kilometros.
Nesta sub- 'ecção do rio existem oito cachoeiras, que se suc

cedem uma tis outr'as e constituem o trecho de toda a 3' secção
mais diflicil de ser melhorado.

E tas cach eir'as, rio acimll, ão a' eguinte

kiJ.
Do V;i,o........................... !J3,9

Da Crueira................. . . . . . . . 95,8
Do Espinho.. . .. .. . . . .. ... .. . .. . . . 98,6
Da Tacuruba..................... 100,6
Do Por·to Velho............. ..... 101,7
Dos Cavallos.. . . .. .. .. .. .. . .. . .. . 102 2
De Fura Olhos ,.......... J03,~

pe Rodellas...................... 105.U
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obl'e esta árie de cachoeira' ei' o que monciona o relataria
Robert,s:

(lA oiLo,cachoeira qu precedem cobrem um comprim nto do
rio de 11 kilometro, e preíazem uma quéda total de 7 metros'
ella COl'mão uma érie e devem er considerada conjun
ck1.ment ,

A inclinação média da' aguas ê de Om 64 pOl' kilometr'o: ma'
em vario ponto, em pequenas extensões a declividade é mai '
forte, porém varia com o nivel da agua: endo que a, for
le inclinações tendem a desapparecel' a medida qu o niyel da
aguas ,sobe,

Esta ucces cí.o de cachoeiras ti incontestavelmente .1 mais im
portante e amai ditflcil de ser mel/LaT'ada em todo rio desde 80 '
bl'.ldinlw ate Jatobá,»

Pela commissão farão examinados ambos os braço' do rio na
exten 5.0 da' cachoeira, parte em ajoujas e canôa e pal'te ( no
lado da'Babia,) por tena e só um delles, o de P l'n'llllbuco >ra
navegavel, na sua parte inf rior, na e tiagem, por barco:,; p IU
nos ou canuas e mesmo a im sómente com o au,-illio da irga,

e na parte inferior deste grupo de cachoeira não ha l:ollm
de canae , porque o melhoL'am nto que devem ter lugar I"

podem,' r eITectuado no braço peruambucano ao longo da illla
orobabé em compen ação na ua par'te sup riol', acima da a

choeira de Rodellas ha po ibilidade não só da e caiba de canae,'
como até de methodo' d melliol'amento ,

D pai de de crev 'r o canae exi 'tente no braço do rio, ua
extensão considerada, indicou o r latorio corno pL'eferi loque
e de envolve pelas 'achoeil'a da Crueil'a E pinho Tacut'uba,

separado entre i por uma di tancia cel'ca rle2 kilometL-o '
Da ba e da ilha do' Cabaço, <.1 upel'ior das ca bo ira, o 'anal

pr rerivel ú o que e de envolve p lo br>lço do ['ia que para a
ilba do Cuite da marg m de Pernambuco indo terminal' no
pontal superior da refer'ida ilha do Cuite,

Ei o que a L' peito de [ tL'echo 1 rio con;;igna o r '1uloriu
110berts :

« Na pade sup 'rior ele ta s' rje d cachoeiras ha U111<.1 e 'olha
de cannes, assim amo de meLhodos de mellJ eamanto; mas na
pal'te infeeior não ha Iugar para esta escolha; os melhOl'am 'nto!;
t m de seL' feitos no bra~,o pel'nambucano, aO longo ela ilha de
'ul'obaue,



PI'l:~ [)ltll11ente o lllelJlol' t.:anal eguido pela ual't.:CL::i e C1jouios
na des 'ida, paete peoximamenl do meio do rio em frente a Ro
delJa , onde e te a 'ima ria caehoeira' é muito ]arero e conLinüa
pp.lo meio do rio, em mea,ndt,o , dando volta a \ eze, brusca ,
ora para a direita, oea para a e querda em eguida inclina-se
paL'a O canal de Pernambu o, e nelle prosegue, pas ando entre
ilhas êL marertlm de Pernambuco, pelas cachoeiras de Tacurab:1.,
Espinho, rueira e do Vão,
~la existe outro caminho que póde er e colhido e tran for

mado em um canal de navegação a vapoL', e que provavelmente
'e,rá o melhor dUL'ante o dif'ferentes e tado do nivel das aguas,
na parte i?~reT'ior deste treclto encachoeirado, sendo o me,'mo em
amúos,

E te caminho é o eguinte: partil' do pontal superior da ilha
do Cuité, e percorrer ú braço do rio, que epal'a e ta ilha da
mal'erem de Pernambuco e que tem de er melhorado,

Ne te caso será. necessario on teuir um mólhe feito de grade
t.:heias d p dra avanc:ando de um ponto proximo á extremidade

upel'ior da referida ilha até 200 metro para canal principal,
t.:om o fim de aneme' ar uma quantidade addicional de agua para
o 'anal e colhido,. pade mai' e Íl' 'ita de te bmço tem 5n me
teo ] lar'gura; e existe d sde jtL uma rrafundidade ufllcLent·
no t:'aj cto do t.:ano.l peincipul li monulnt da ilha, cm direcc;ão a
e 'tu beaço,

P 'la adop('ão d 'tavia 'vitüo- 'e a GuchoeiL-a, tle Fura Olho' tl
de Rodella , Por ua vez, apreseutão- e, por 'm, a cachoeira
dos Cava]]os e do Poeto-VOUlO, que estão ne te braço do r'io.
E~ta 'acho iL'a- 'âo menores podem 'el' tl'an fOL'mada - mui
a' ilmente cio que a outm dua que ob. tl'uem o beaço prin
cipal.

Exi tem mais dua pequ nas achoeira, ne le beaço : mas com
O augmento (lo volume cJ'agllu pocl m tomal'oS navega 'ei, por
meio d p quenos tlique,' trao \'Ul' ne, l' longiludinae , feito de
gL'ade' cheia, de pedra ,

'ma vantagem que ofIeeece e ta "ia éque, endo mai com
prida um kilometro e tendo pl'oximamentP a m ,'ma quéda lolaI.
a deolividade média da supedlci d'agua l' um 1 uco menOl',

Na extl'emidade inCer'iOl' da illJ:c do uit, te t.:anal L' cebe
boj um vnllllU ·adrli,'ional lI' agu:t ur' 11111 lJl"tl,;O ,lo l'io, (lue ,e·
]lara ' ilha cio Cnit da do,' Cabaços,
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o lontai infeeioI' da ilha dos abaço um volume considel'avel
de agua lhe aoode do largo canai que sepal'a esla ilha d~t ilha de
TacuruJ a; volume muito 'ufficiente, se ficasse contido no canal
de Pernambuoo, para manter' nelie lcoodiçãe de navegabilidade
eDl toda tL SUêL extensão; ma no oxtremo inferior lu. ilha de
TacurHba, eotee esta e a de S. liguei, uma grande massa d'UglltL

es apa-se e passa obliquamente para o cunai da Bahia; outl'a'
porções se escoam tambem entre as ilbas ue S. liguei e da Cru
eira, e entre e la e a ilha da Soledade.

Obstruido o fluxo da agua pW'a/dl'a (to cal1al) paI' meio de fll'os
seil'os diques de {j7'acté, ou de enl'ocamento, teDanicldos até o
niDel das baixas aguas, um amplo supp7'imento de agua seria con
:;el'vado no canal de Pel'namúttco.

São ainda necessarias algumas obra , na' cac!loeil'as do Espinho,
Cl'ueira e do Váo, na fÓl'ma ue diques baixo tr'ansver aes e lon
gitudinaes de grades pat'a fórmal' callaes recLilineo' atravéz
d'aquelies ob laculos ; entâo tel'-se.. /!ct um canal ojf'el'ecendo na
vegaçâo segul'a ejÍYll/Ca, qualque7' qae ssJa o estado do /'ia, m.e 'mo
na Sua c.vtl'ema vasantc, em todo O comprimento de li kilollletros,
no lado de Pernambuco.

Antes de determinar defilJiLi amente o canJinl10 que tenha de
ser melhorado, na pac'Le superior' ue te Li'ecbo ellcaéboeil'ado,
deve-se proceder a um l'igoross exame, nCl. estiagem, do cauIÍnho
seguido ordinariamente pelas bar as, com O fim de uompal'ar o
custo e as vantagens desta via, depois de melhorada, com o cu ·to
e as vantagens l'elativas ao canal propo to de Pel'Oambn 'o.

Abaixo do pontal inferiol' da ilha do Cabaços o '<mal e <t,'

obc'as que ,'e lhe refeJ'e sedão o . me mo nos dous ca o ,»
Quanto ao custo lios Illl'JhOr:tlllenLos lemlH'n.doi'l, eis o qUf:' COIl

:;jgna o l'éd~1,toI'Ío :

(( A a "al1açi:iu aPJJl'uxilllaJa Lj ue fa<,;o UO I.:u;:;tu UU::l illtdilon
meDtas necessarios pata obtee-se um canal ft'ancalnente navega el
por' vapot'es, com uma profundidade minima nos lug'ar'es mais
razos, estando o rio na extrema vasao te de 1 1/4 metros (e ordi
nariamente de J l(<l metr'os), sendo a profundidade media de 1 II?

.a 2 metros, é de 2.'50:0001 000,

E'Les melbol'amenLos poderão >;61' BtrectuadolS 111 110u. tl.llnos;
'endo o primeie(l destinado a. novo e-:\al'neS ê 'I 111' parativo, : eu
segufLtio 8mpregado na con~trucçâo da.s obras
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A respeiLo tla sub-secção con idel'ada, ei como se exprime o
engenueir'o Krau 's em seu relatorio :

({ Ainda maiore esforço e inconte tavelmente as oúras mais
importantes de todo o rio erão reclamadas para a desobstrucção
las cachoeiras do Espinho e Vão com as quaes termina a tão
fallada cOl'dilheir'a de cachoeiras de de Bóa-Vista,

·0 trajecto da Mi são de Rodella' rio abaixo pa 'sa o melhor
L:aual elltl'e as ilha do' Cabaços e da Tacurúba e appl'oximando- a
depoi á margem esquerda do r'io, a acompanha até Sorobabé,
como muito bem está descrípto no relatorio do engenheiro
Halfeld

As cachoeil'as principião um pouco acima da povoação da Ta
curuba, tomão a maior [orç;a na impetuosi sima cachoeira do
Espinho (com a velocidade de 2,5 metros em um 'egundo) e con
linuão com pequeuo i nter'val1os até chegar aos dous S3-ltos do
Vão, uonde em diante diminuindo uccessivamcnt~a velocidade
tlas agua, desce o rio mansamente por baixios de cascalho até o
fim da legua :lQO,

lHeio mais [Jr'olh:uo IJar<L a L:ânalisaç;ão da mencionadas
IJachoeil'a parec.:e-m : a/imdar-se o canal nas catal'actas d Ta
0uruba e E pinho; enca.nar l11i.tior volume u'agua vara Vão
pela tapagem de algun' br'aço pequenos do rio, que se achão ua
extremidade 'up r'iol' da ilha de orobabé: e aúrir emfim anal
pelos doi' banco' de "ranilo, que formão o alto pr'olongando a
('achoeira l'io abaixo por meio de um dique lateral. Deste modo
p6d - e l'ealisal' uma c.:OrL'eutei:a igual 'm loda a exten ão do
(~anal . ainda bastante forte pal'a r' mo er' o;:; d po itos de cas-
~ lho qu xi. tem abai.'o do M,

3" 'UB-SE Âo

Leguas do engenheiro Halfl:Jld-':>87,2 a 296,85,
r ilometros do engenheiro Rober'ts-158,6 a 105,0.
Extensão total-5iJ,6 kilometros,
E ta grande sub- ecção tende-'e ue de o alto da cachoeira de

Rodellas ~l extremidade interior da do Brancliio,
~o trecho considerado exisL m, segundo o relatodo Robert~,

dai: cachoeiras,' mas Ó em duas' é que ha 11 ces idade de e
'Ue 'llJarem ora!; d . rem remo 'idos lilgun~ roch dos.

Esras duas '1l,,'hOelra', proxl1nas Iras uma da. outra, por que



o intervallo que a ::iepara é inferior a um kilometro, ão a' de
Caxauh!J de cima e Cantagallo, e acbão-se 'ituadas e ta no l\Í
lometro 129,2 e aquella no kilometro ]28,3. A dez cachoeiras res·
tantes acbão-..e ituadas cinco Ü, ju 'ante e cinco Li. montante do
ponto COI, iderado.

As cinco cachoeir'a ituadas ü. ju ante são:
Caxauh!J ele úai.;::o.• kilometro 126,,9 ,. Sacco, kiiometl'o 12210 ,.

Panella do Dourado,/rilometro 1181' Boi Vellw,kilomeil'o 110,8,
é COT-tume, lcilomeb-o 106,4,

As outras cinco cacboeira ituada á montante ão: Ro~al'io,

kilometro 133,6 : Missão e Imúuseiro, kilometro 1 6,4; Flores e
Quixaba, entre os kilometros 145,9 e 1514.

A declividade por kilom tro na cachoeil'a compl'eh ndiua
nesta [sub- ecção ['egu la de Om ,50 a O'" 10 meno na do Ro ario,
em que e ta declividade é de 0'",20 pOL' kilometr-o.

SobL-e a cachoeiras a signalada eis o que con,:igna o relatoL'io
Roberts :

Cac/lOeil'a de Cantagallo.-E ta pal't do rio muito rocbo a. A
declividade da supel'ficie d'ao-ua aqui de Om,70 pOI' kilometr-o
approximadamente; mas corno m oUtL'OS ponto, a corrente
demor-ada pelo attricto 'obre as asrer'Jza, do alveo a úem da se
gw-anr;a (la nalJcr;ar:üo tOl'na-se precisa a 7'emor:cZo de alI/uns
rochedo.

Quaes dellas o devem seI', ómente 'e I odc[-á det I'minaL' r iLo
um estudo mai acul'ado do canal.

As cor-rentes ão àe cel'Ca d 8 a 9 kilomeLL'o por hom na
esLiagem.

Cachoeil'a llo CaJ'auh!/ de Cima.-O l'io ne"Le ponLo LanI1JtlJl1
esttl oh. truido por ilboLa,' ['O ho 'a ' e rochedo .

O canal abunda em e colho, algun do qua' La ã pa[-_
cialmente ubmer'gido.

Um pequeno nUmf'L' tle nLre elles fed (1 'eL' L' m vido, e
out['OS IJalisado', <tOm ue fi eo-ul'i:t.l' uma nav gaçáo [r-anca pOL'
vapore, qualque[- que seja o e tado d L'io.

A declividade média é pr'oximamente d 0111 ,70 pOL' kilometro.
S01JI'P, as (:inco (~a('hOf\Ír-al'; :ljuRn.nl.e tio Caxauh,\' de ima eis O

que menciona o relalori :

Cachoeira de Ca.;::ault!J ele úai.;::o.-O canae dos b:1llcO e
t.:or0as ::ião um pouco inlr'incados () uilTicul Lauos ; mas eJ::iste wn
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canal IrtI'flo (' I)ro/itnrlu, IlHlo meio (lo eio, qUfl apparenlemf'nLe
nf'ce' ila apfll1a!': dE' ]l'quenas olJeas, ou talvez nenhuma.

E 1.11. cachoeim fica á, pequena distaucia do pontal ~mperioe da
ilha de Canabraba.

O canal principal estél. entre esta ilha e o lado da Babia na
mar'gem direita do rio. O rio tem abi uma forte corrente de
cerca de 9 kilometros por hora, sendo o declive médio de om,-O
por kilometro proximamente até á baze das corredeiras.

Decresce um segundo a velocidade das aguas até aproxima
cachoei ra. á jusan te, a cachoeira do Sacco.

Cachoeira do Sacco.- Esta caclweim ncio intervem no canal
destinado aos vapol'es: está no lado pernambucano da ilha. de
Xurumella. fIa muitos rochedos nesta parte do rio; mas um
canal conduz POI' entre etles. O decJiv médio é de Om,70 por kilo
metro.

Um exame minucioso deve ser feito no canal pt'illcipal, ma.'l
provavelmente poucos trabalhos seNZo exigidos aqui.

Cachoeira da Panella do Dow'ado.-O canal das canàas cort'e
jnnto da margem pemambucana e apr'esenta voltas rapidas ; ma.~
exi.'lte um bom canal para vapores atravez desta cachoeir:l., que
appat'entemente nec ssita pouco ou nenhum Leabalho, pois que
é I'ecto, largo e profundo; a COl'rente t'a[ ida; ma não excede
de 9 kilom tt'OS por hora. O declive médio é de ceeca de 0,00
por kilometl'o, em pequena disLancia.

A inclinação geral é de 0,50 pOl' kilomeLt'o approximadamente.'
Cachoeira elo Boi Vellw. -Ha uma fort cOt'renteza ne ta ca

choeit'u ; ma o canal é bom para vapore.'l. A cOt'eenLe seeia mai
forte, nas baixas aguas, do que é t'ealmente, . inão fos e a irre
gularidade das paredes e leito rocboso, que creão poderosas
contra coreentesou redomoinhos, moderando a natlilral velocidade
devida á inclinação da sllperficie da agua.

O declive nesta pat'te do rio é na e tiagem cerca de Oro,50 por
kilometro; é um pouco mais forteno ponto onde asaguas correm
com mais velocidade, em peq uena. extensão. Tal vez seja neces
sado areebentae alguns ro hedos para tomae o canal mai
franco.

Cachoeira do Cortume.-Esta cacho ira é muito semelhante a
do Boi Velho.

A corrente é q,uasi a mesma e nella existe tambem um canal.
que serve á naoegação a vapor.
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o de live de c r a. (le OUl.50 por- kilometro, f' :l "f'locidade da
corrente na vasante do rio de 8 a, kilometros.

Um exame acurado desta cachoeira até a di tancia de 10 ldlo
metros á montante de RodeIlas mostrará provavelmente que é ne
cessaria fi. remoção de algumas rochas; mais ae despezas para
formar um bom cannl para vaporeI' não avultão nesta parte
lo rio,

Quanto ás cachoeiras situada ú montante ela ele CantagaIlo,
em numero tambem de 5, como jú ficou dito. ei o que con i~na

o relatorio :
_ Cachoeira do Rosario, -Esta fica ao lado da Bahia junto ii
gr.<l,pde-·ilha, com este nome, e-qua i m frente do pontal up riO!'
da ilha do Serrotinho.

A navegação por barcas 9 eanôas é aqui um tanto complicada
e dil'ficil por causa dos muito rochedo, tivemo de pa ar no.
nosso, ajoujos rodeando a quéda mai, rapida da cachoeira; mas
f antes uma corredeira do qne llma cachoeira; a profundidad (.
grande; as aguas são tão retardada<:: p la acção da sua pas agem
sobre as asperezas da rocha no' lados e noiS fundos. que um
vapor apT'opriado pode com presteza navegar este canal nafural.

A declividade n'um terço de largura elesta porção rIo rio é

apenas de cerca de OUl 20 por kilometro.
Não ba necessidade aqui de obras de alO'nm vnlt·o.
Cachoeiras do Imbllzeiro e Missr(o.-As cachoeiraR da fic;. ão e

do Imbuzeiro comprebendem cerca d· ),10 kilo111etr08.
O declive nesta parte do rio é de O80 pOI' kilomelro.
Os cana s sú,o aqui larO'os e pl'Ofundos, e a correnteza (\ con idp,

l'avelmen te model'ada pelo atlri 1.0 das ng'llas, no alveo rochoso e
desigual, e não excedf' ele Ç) kilom tros PO\' hOl'a. Existe n.hi um',
ilhota l'ochosa que fico a de coborf(l na. vasant rio rio. P lU'

deveria ser l'emovida : pOl' emqua.nto não ob~(l\n{e Q. vapor R

poderem pa ar por qualquer dos lado. da ilhofa, pôde tOl'nar-Sf}
perigosa, mormente quando houver apenas nm met)'o df' agua
sobre ella.

Um canal excellen te e rectilineo conduz ao alto da ca hoeira ela
:Ylissão, que é daquellas duas a que fica mais a montante.

Cachoeiras ela Qllixaba e das Flores, entre os lrilOTnetros 14.5,.9
e 1.51,4.

CINCO KILOMETROS F. Mmo que encerrito n8 duas acl10 iras dfl,R
Quixaba e das Flores.
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Conjun lamente apre então uma quedn rle 2.0 metros ou um
decli e médio de Om ,36 por kilometro,

E ta cachoeira estiio no braço pernambucnno do rio, entre a
Ilha Grande e (l margom esqueda.

O canal par(( o,~ vapores passa pelo lado direito da Ilha GT'ande,
de maneira que esta cf\choeiras não constituem um obstf\culo á
navegação a vapor, com quanto intervenbão no tl'ajecto da
barca e ajoujo . mo será talvez conveniente arra ar algumas
rochas para tornar o canal e colhido mais franco .
•• o., ..••.•.. o' •••..••...•••.•••.•....••••••••.••.•.. 0 ••••••••••••

Julgamo de toda conveniencia reproduzir aqui, como fizemo
na dua ub- ecções anteriore. o que a re peito desta sub
secção, comprehendida entl'e a 287,'2 e 296,85' lecrua do nO'enbeiro
Halfeld, acha mencionado no relataria do Sr. enO'enbeiro
lüau

Eis suas textuae palavra :
« Seguem quatro JeO'ua de navegação ba tante de em! araçada

(da 2 • a 201' legua) : ma nem por i . o deixa de ter o canal
gl'and por ão de pedra i aladas, muita, veze es ondida. <1f'

ixo da uperOcie d agua.
Torna- e necesl>al'ia a ua remoção. principalmente na corre

d ira de Brandão e em . egnida na de Tubarana. at(\ o fim da
291' legua.

Fixei no orçamento para a 288' legua a quantia de 18 conto
pam e te tl'abalhos e para a tre leguas sub equentes 5 conto,
la conto. e 16 conto.. ou o total, som ma l'edonda-GO:OOO 000.

om <1.292' legua com Çi"LO a, obra a complicar- e. A COI'1'e
dira eO'Uf'm uma aI ó oall'a m curto intervallo e a decli
vidade gel'al do rio, augmentando ada ez mai , chega a ser d
1: 1800 êL I: 1500, (0.5::> a 0.66 por kilometro).

Até aqui consi tia o melhoram oto do canal imple. mente DO

,eu alar'gamento ou na r moção do empecilbos que exi tem di -
eminado na. ualinha. ma de!:'te ponto em diante cal'ecetambem

de rectificaçõe no declive, o que nã.o e con eguirú em o em
prego de e porõe", diqu s lt\tel'ae ,empeql'Jl.mento e tapagem, de
bl'aços nocivo, obl'as que não se pódem avali::j,r llem pl'évio estudo
mllilo minucioso sobl'e perA I e 11 ivelamento exacto , cuja exe(lu~:lo

niio stava nem a. meu alcance nem era de minha tarefa: pois
queo fim deminhaYiag muni amenf . era ·begfll':l.C ,'(,er,a obre
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a pl'utiC'ahilidadf' da naYt"gaç:;-Lo ' as suas vanlllgpn, 0111 'ompa
l':tr:iio <te., oulro,' meio ri "iaç:üo.

Toda a duvidas que tiv a lall' peilo ao principio, j<i, tinh~Lo

cabido, fi com is o apl'e ei a minha "alta para não demol'él.l' o
e tudo da via terre tr'e entre Val'gem Redonda e Piranha '

r ão me de cuidei todavia de orçar o erviço tia canalisação
om toda exten ão do rio por mim percorrida, mas para não
prejudicn.l' os outros erviços de minba incumbencia, tiv de
dei xar tEldo o detalbe para estudos posteriore .

Procedendo assim poderei me tel' affastado da verdadeira
n c idade do orçamento obr tudo quanto ás corredeira do
Rosal'io até o Vão' tendu porém, no ca o de incel'teza do detalh ,
considerado sempr as condições meno favoraveis, pal'a poder
fazer face a qualquer eventualidad ; o meu erro será exc so
do orçamento a favor da futma ren.lisação do pr'ojecto; sel'à
portanto,. sem duvida alguma, o eno mais desculpave!.

Com estas premi sa continúo a ol'çar a de obstr'ucção da
cachoeiras do Imbuzei/'o, Ro, ario, r:antagallo e do~CaxauhU, que
e estendem até o fim da legua 293' em 160:000bOOO a correcção

do canal navegavel nas tr-es leO'ua sub equentes inclu iv a
achoeira do B.oi Velho, em \OO:OUO$OOO; as 297' e 298' leguas.

que tem muitos baixios em 40:000; 000 cada uma, e finalmente a
legua 209' com as cOl'l'edeira' do Espinho do Vão m
250: 000$000. (1)

alargamento do canal e xtracção da pedl'a de encontl'o,
repl'e então na cacboeil':l do 1mbz(,;';eil'o at Caxauh!/ 3. quota
maiol' do orçamenlo: sel'ão, por m, inevitavei tamb~m alguD
em] edramentos pal'a moderal' a velo idad da aguas em val'io
lugal'e, as,im umas no canal do Rosar'io, que pl'oximo:i
mal'gem direita do rio, e outl'as pl'oximas as conr deil'as de
Cantagallo,

De Caxauhu até a corredeira do ortume, o s l'viço pare e
meno pesado, con istindo na imples "emoção d p dras, qu
alli se achão espalbadas em toda a lal'O'ma do rio, não obstante
a sua gl'ande profundidad no cana!. Maior teabalbo e['i afundar
o Jeito do rio nas pl'oximidades da Missâo de Rodellas, por el'
naquelJe lugal' muito espr'aiado, e considerav is o empedra
m ntos, que pódem tornar-se necessal'ios para es' fim,

(1) Esles ultimo baixio:; pertencom Il. sub-sec ã(J anterior.
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J pgua.· do (lngenh·jL'o Halfeld-2 1,511. 287,2.
Kilom Lro do engenbeil'o Robel't -] 00,3 a )58,0.
Exten ão total - 37,7 kilometr
~e ta sub-secção, além da cacLoeil'a da FaDella e Pambusinho

iLuada. ta. no kilometro ]S5,5 e aqueIla no kilometl'o 18J -!

cxi tem no seu p['imeiros cinco kilometros uma erie de ca
'hoeira que nenhum ob taculo oppoem á navegação,

A denominadas cachoeiras da erie precedente que occupão
o cinco kilometro aci,na referido, e tendem- e de de o kilo
meLl'o 15 ,6, começo da ub- ecção. até o kilomet.ro 1(j3,6 : tendo
a ['eferida cachoeira os O"uinLe nome : BI'anieio Craná,
(Juebra- anda, Caxamb!/, Zatoque e JIJoCÓ.

obre estas cachoeil'as ei o que con igna o L'elatol'io Roberts :
«( CINCO L,ILOMETRO!';, que ompreli ndem urna s rie de sei

'aehoeira denominadas do Mocó, Zatoque. Caxanby, Quebl'a
Canüa, Cl'aná e BI'andão.

A qnéda total ne tes 5 kilometl'o é de:2 metl'os, o que orre
lond , na média, 0"',40 pOl' kilom troo

A xtr' midade uperiol' de,:ta cachoeira está pl'oxima do
lontal inferiol' da lllla da Bôa-Vi, La., e a extremidade inferior
quasi em (rente ao pontal inferior da ilha do Cajueil'o.

Acha-se aberto um canal atraoé::; dest.7 cachoei,..1s ba tante
./ltndo p largo para ser transposto por vapores e a cOl'rente neio
e..c~ed nelle de 9 kilomplros por hora' ma.~ em cerlo.· ponto. ti
muito curDO.

E' com ludo neces ario fazel' aindt1 tudo minucic o com o
(]m de esculhel' ceL'to rochedo que tenhão de er removido, e
OUtL'O que ba ta bali ar' pal'a tOl'nal' seO"ura a navegação ne te
canal dUl'ante a~ clleias do rio.

De ta seL'ie de;) kilomeLro' egu - e até a cachoeira da Fave!la
um Lr 110 de rio dAsemp diclo, omo con igna Ol'elatorio :

Da Lerlua I 283,3 Ü leO"ua 2 0.3. n'uma lextensào de 16 1/2 kilo
metro, o rio est,t desempedido, e tem graade pl'ofundidade ; esta

rie 20 a 26 metl'OS em doi kilometr·o. na legua 2 6.
O L' latorio nota ainda que no kilom tro ISO, existe uma pe

quena. cachoeira em nome. pr'oxima da ilha da Onça, acerca de
3/4 de kilomeLL'oa montante do pontal inferiol' da gL'and ilha da
A' u'mp 'ão, e que e la achoeiea de appal'ece com unia el vnçãú
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de nivel do rio de 2 mell'o~, e qu f('ll'n rlella e,r'is{e nm bom ('((na{

para vapores.
Sobre a cachoeira da Favel1a eis o que con igna o relataria:
«( Esta cachoeira e tende-se obliquamente da ilha da Faoella á

pontas das tre ilhotas
E' um canal diflicultoso para a ascenção de barcas can0as na

vasante do rio.
Existem nel1e correntes de 9 kilometeo por hora.
O declive do rio é de 0,37 por kilometro.
Após um exáme cuidadoso poderá parecer conveniente remareI'

algunsrocheclos para estabelecer um canal que permitia bela
navegaçcio a vapor na estiagem. Subindo a.~ a[llta.': a C) metro.
acima do níoel das baixas aguas: o canal é muito bom parre
vapores.))

E, finalmente obre a cachoeira do Pambu. iobo. exprime- e
nos seguintes termos o relataria:

({ Cachoeira do Pambusinho.-Esta cAchoeira. fica em frente do
pontal uperior da ilha do Pambu inho no braço principal cio rio
no lado da Babia - A declividade do rio é d 0,37 por kilometro.

A corrente é forle ne te canal' em algun lugares aWnge !l

kilometros pOl' hora. Com um nivei de:2 metr-os acima do rln.<;
baixas aguas, a naoe{]abilíclade ti excellenle para vapOres.

Na estiagem é ba tante difficil subil-a m bal'cas ou anôa .
Talvez eja nece sario faz 1'- alguma obra, como a l'emo~iio

de alguma rochas para produzir uma franca nav aação a vapol'
na extrema vasante.»

obre a ub-secção considel'ada ei o qu acha m ncionnd
no relataria Kraus :

«A cachoeira do Pambú, e talvez ainda mais a do Pn.mhu inho .
. ão corredeira fórte, cbeganrio a velocidad da ~egunda a ])f'l'to
de 2,3 metros, em 11m segundo; ma me mo a im nii,o ha ne
custar tanto a sua desob ll'ucçiío, como a da caclJocirR. do n,
xauby na 281' legua; P0l' er o canal maio fundo e mrnos tor
tuoso.

iais adiante melhora o canal alguma cousa até as achoeira.
da Faoella e do Cabl'obd, que ão de . e('viço pouco pesado, (,
segue depois bastante franco até a Jarra do .Tiq l.l i .

Avaliei as obras da 283' legua m 50:0008000, e a da ') 4', em
erca de 40:000$000.

pa barl'a do Jiqui em diante, o rio d;'~ navega\(ão fraI:) a i1.{,é a
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ca hOf'ira do Mocó paI' espaço d dua' le.O'ua , e~ujndo-. e depeis
·l.' cachoeiras de Cu. ll.uby QuebL'a-Canôa (qu ; no fim da leguu
287'), onde o rio carece de desob tru ção.

A força desLas corredeiras ou cachoeiras é grande, eu leito
muito empedrado e o da uH.ima alpm disto raso, emhora dE' pouca.
extensão.

A remoção das pedras nocivas á navegação e alargamento do
canal nascacboeiras de Quebra-CanOE~ e Craná importa,rá em perto
àe 70;0008000 perfazendo o volume de rocha a quebrar de 1,000 a
1.500 metro. cubico .

5' 'UB-SECÇÃO

Leguas do engenheiro Halfeld-275,5 a 281,:>.
Kilomelros do engenheiro-Robert:;; 223.6 a HlO,3.
E~ten. ão total-33,3 kilometro .
S gundo o en.':."enbeiro Krau a sub-secção considerada para

lornar- e naveaavel exig a remoção de cerca de 3.200 a 4. 00 metro
rnbicos de pedra e uma despeza orçada em cerca de 400:000 OOn.

commis 5.0 RobeL'ls pensa, porém, que nalla póde tal e-
le er- e uma boa navegação a vapor com um despendia muito
inferior 3.0 que foi con!'lignado no orçamentos antecedente, si
for eITectuado um estudo mai minucio o em todo o canaes, n~\

psLiagem ante de er definitivamen(~ e colhida a via que t nba
de ser adoptada, para ser m lharada.
~ .Ie. termo. ó no cumpre J'eprorluzir aqui o que sobre e t

Lr cba d rio e acha mencionado nos r latorios do dois eng-e
nh iras citados.

() rE'hl.tol'io Roherl. li pagina _5 con igna o ..e~uin(e :
prin 1t1TI0 lue flntL'e as leguas 275,5 e 2 1,5 isto é, em uma

-;Len.ão (/lo! 6leguas, (qu con titu a ..ub-secção con iderada)
pôde e iabelecee-se uma boa navegação a vapor, com um ele 
pendia muito infeeior ao que foi consianado no orçamento- ante
cedente : mais erá necessario (a::;el' um e tudo mais minucioso
pm todos o canaes na estiagem, antes de escolher deJ/llitiDa
mente a via que tenha de ser adoptad.1 e ser depoi. melhorada

As cachoeieas de Fernando (legua 279. :-), de },laria (Ieg-ua
280,10), de Caxaubl/ (JeO'ua 2 0,50), uma cacho iea •em nome
(legua 2 0,7), outra na legua 281) da Pedra do :\loleque (Iegua
~81)~0)\ e dll. Fouce· stão t.odn,!'l incluida no peecedenle trecho.
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~es. a. Glegu:!,:; u :-];{ kilometl'o,:;, a queda (> dt' lO m(~fr'o:, 011

na m.zão ti ' 0,30 m tl'O:' pOl' kilometl'o: e a Ol'l' nfe, no' ponlo,:;
em que é mais veloz, não ex ede d 9 ktlomeÚos pOl' hora.
0'0 ••••••••••••••••••••••••••••• 0.0. 0.0 •••••• 0.0. 0.0 ••••••• °'0 ••• 0

No exame do rio a ima pa samos ! elo lado de Pernambuco na
mal'gem esquerda do rio, e em eguida I elo braço do rio entre as
ilha de Aracapci. e da Tapéra endo est o canal aeralmente
auido pelo..: pl'aticos,

Havendo um O'rande numero de ilha e dif'fel'entes bl'aço nesta.
par'te do rio, fizemo um exame mai' minucio o dos canae do
laJo da Bahia com vist.a a um canal apropriado ü navegação a.
vapor tanio rio abaixo como l'io acima da legua 277'.

Abaixo da le.fJua ')77 ate a legua 281,5, encontramos um canal
no lado da Bahia, 'lue nece8sita I'elativamente de poucas obl'as
para tornar-se proprio á navegaçcio a vapor 'e a montante da
legua ')77 ate a legua 215,5, lambem achamos possivel o preparo
de um canal nas mesmas condições, , em gl'anrleg despeza. , no la(/o
da Bahia.

O canal regularmente seguido pelos p,'aticos por entre as ilhas
póde tamúem ser melhorado, ade'lurtndo-se á naoegaçüo a vapol' .
......................... .

Na sub- ecção con ideL'ada, diz L' lal.orio, existem cachoeil'as
entre as ilhas, no lado da Bahia no lado rll' Pernamúuco, e no '
cal7aes intermer/iarios,

No lado da Bahia ha a 'acho ira, de I el'nassú, da !lha Re
donda, P, da Cru;;; no larlo de P rnambu 'o as L:::t hoeira. d

, Felia: (Orocó), uma pl'oxima do lugae Victol'ino, das Imbul'ana.
e do Desataca Calçcio ; nos canae intel'mediario achão-se dua
cachoeir'a entre as ilhas das Almas e ,Felia:,
••• 0. 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

o relato rio Keauss con igna ,obr'e este tr'echo de rio o e
guinte:

Augmenta a obl'a consider'avelmente na legua 276' pela ne
sidade de eemovee gl'ande numeeo de cachopo, afim de ganhar
melhor rumo de coreenteza, e m vados luaare tambem maior
profuudidade.

Em subido grão o mesmo acontece na legua 271', onde se acha
a cachoeiea de S. Felix, que é baixa e 'emeada de pedra', O
volume da eocbaa removee calculo em 2.000 n 3.000 meteo, cubicos
e com as mai obras m 150:0008000.
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eguem-se na leguas 278' e 279' êL vêLchoeira da 1mburana e
Desataca Calção, com alO'uns baixio de pedra no canal. que
fica entre a ilhas de Aracapá e da Tape('a, a sim como em con
tinuação enLre a pr'imeirils da ilha e a mar'gem e querda do
rio.

r'ço a desob~trucção em 100:00U.000, ando a. porção de peura
para. xLr'ahir cou a de 1.200 a 1 00 metr'os cubico em granito
t.luri imo.

Em continuação da cachoeira De ataca Calção o canal na\'e
gavel do rio vai de encontro a muila pedras} que carecem de er
removida, eO'ue sempre com maior ou menor yelocidade por'
enLr meio de numerosos cachopos até a cachoeira, do Pambú, no
fim da. 2 2' legua.

Par'a melhora!' a direcção da cO[,l'enteza e d embal'açilr o seu
1 ito no comprimento de las ultimas Lres leguêLs (219' Ü. 282'
legua), qu> na, sua condições muito se a 'semelbão uma Ü. outra
O dif'fer'enl.es ser'viços pódem monLat· a50:000ílOOO por cada uma
ou no total acerca de 150:000 '000.

6' B- E ÃO

Legua do ArJO'enheir'o Halfeld-2(i!),5 a :..75 5.
Kilomel.r'os uo engenheiro Robel'l _'r"u a 2' v 6.
ExLen 'ão Lotal-:35}3 kilomeko '
O 'cupa o centr'o de La ub-, ecção a cachoeira ua Panella do

Dourado, ituada no kilomelr'o 241}6 e o' seu exLremo a ]U

ante a cachoei!'a da illa, iluada no kilometro 224 7. e a mon
lante a cachoeiras da relha T-ieir'a, Fu,zil e Ataque iLuadas

nlrc os kilomeh'o,' 254,7 a 25 ,9.

Os intervallo que ~eparão e las ultima, cacboeiL'a da da Pa
netla elo Dourado, 1:31 kilometros ü. montante e 16,9 dilo Li. ju
an te ~io de rio desem,pedido,

H. lalivêLm .nle <l, cat'iloei(';l menl'ion:1un::: ri- O que con igna o
l' laLol'io l{obel'lS ;

Cachoeü'a da 1 anella do Dourado. - E 'ta caclJOei('a é um lu
gar' tr'ahalho o pal'a 1\ ascensiio de c.:an 'las car-regada ou barcas,
porque nfLO porlem ~el' movidas ú vara p lo ('anal [l('incipal em con
8c'luencia de sua :Irande p,'ojítndidade, e de comporem- e o,
lados do canal de ('achas de iO'uaes e irregulares) de su perficie [lo
líLla e cu!' [lr~ta. O L:anal ua 'acboeira não tem Loda,yi(l em parl



onjunctament "
269,:-\ tl 1 LlH

382

algLLma menos de 25 metros de Jargul'a, e a cor'rau te é de '7 a '
kilometr'o por hora; ao passo que o curso geral é ba tante rectu
para uma naDegaçào a Dapor com um bom pratico e a prudencia
ol'diJw7'ia,

Poucas obras sào necessarias aqui e taloe:; nenhuma.
Cachoeú'a ela Villa. - E ta acha- e entre a ruar-gem da Habia e a

li ba ~'ande; contio üa por- cerca de 2 kiloOletr'oli eo tl'e nu Il1Pl' 

sos ilhote entr'e a Ilha Graode e a Ilba de anta Mal'ia.
Algumas obra, a remoção de rochedo são neces -al'Ía aciuliJ
abaixo de ta ·cachoeil'a pal'a estabelecer um bom canal paNl oa

pores, A cachoeira por i não é importante. O declive médio do
rio é ap na de 0,16 metros por kilometro.

Dever -se-ha fazer- um exame cuidado o da legua 214 ii. I gua
2'76,-0, incluindo ~sta cachoeira, com o fim de decidil' qual üli

lados da ilha da iHa de aota Maria é prefel'ivel melltorar .
.Em um ou outro aso. ão necessar-ias obr'a . Se o lado da

~ahia rol' adoptado, eotâo se eviLarião as cachoeil'as de C"LO
tagallo e dos Bois, do lado de Pernambuco,

Cachoeil'asdoAtaque, elo Fuzil' ela Velha Fíeíl'a.-E tas tres
l.lachoeiras achã.o- e entl' a illta da i\Ii' 'ão e a m<.tr-gem d P r
nambuco, logo acima d::!. 1 quena illltL d Fur.il, O deli I' " (Iqur
de cerca de Om ,'7U poe kilomett'o.

A cachoeira do Ataque ter'mioa n'uom outra IJ. cu 'hoeira do Fu
;úl, e e ta é seguida immediatameote pela da TTtJlha VieÍl'a, cuja
base está proximamente na legua 269,9.

Esta tre cachoeiras podem 'er considel'uda
estendendo-s por 1ft kilometr'o, da I gua
269,9,

canal é tor-tuoso e lJaixo em certo:; lUlyar" . J!." nece~ '{ll'ia al
guma obra para transj'ol'mal-as em um bom canal pal'a vapo/'es,
O genel'o preciso e importancia da obra mio devenio ser determi
nados definitivamente sem am e..eame Tr.ais cuiclado o durante as
baixas aguas.

Talvez se achara. conveniente augmentar o volum d'up;ua, no
braço de PerElarnbuco, por meio de um dique ou molhe baixo no
pontal superior da ilha Pequena. Alem disto, removend 'Stl al
guns l'ochedos e construindo~se dois ou talvez tres diques lon
gitudioae, pouco elevado, par'a dil'igir as aguai:i, pod '
J1Ianter' UlllCL pl'oJuIlJidat\I' tl, 1 1/2 a :L m tl'lJ~' na 'te J1ltl 'tI,

sant/> ,
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A cOI'rente actuae, na e tiagem, em pequena' distancias
<io de 8 a 10 kilometros por hora.
AHerando ó nivel das agua -', um pouco mais, os vapores pode

I'ião acrora subir e descer o do sem difficuldade.

A I' peito da sub-secção considerada, eis o que consigna o re
latodo Krau 's; sendo a. de cripção leita no entido de 'cen
tlent :

COilleç~LO a corret1eira comacachoeira dos Curipds, meia legua
abaL o da Bôa-Vi ta ( na legua 270')' seguem-se a cachoeiras do
Fu~i{ e ela Velha Vieira, toda ba tante empedradas e razas, cor
rendo a' agua em varios pontos com a velocidade até de 2 me
tros lar egundo.

"'ela desob trucção da parte uperior da cataracta. a C01'

['enteza ha de diminuir, melhorando o seu thalweg POI' via de pe
lluenos empedramentos lateraes.

Com a orreção das cachoeil'a , e com o alargamento do canal,
julgo poderá gastar :22 conto, com tapagens e empedramento
cerca de 10 conto, com a limpeza do leito do rio, remoção de
pedra no 'iva ,etc, .fóra das cachoeil'a 5 contos, e com a remo
ção de ca caibo 7 contos; total, relativo ás obl'as da :270' lagua,
·15: 000S00U,

Nas leguas 271 e 272' as éo['['edeira são moderadas, limitando
,'e a sua cOl'l'ecção á simples extracção de pedras de encontl'o e
pequ no emp dramento' ofIre excepção uma ó cachoeira que
tem a velocidade de quasi ~ metros.

Juntamente 01'ÇO a limpeza do canal e a ['emoção do cascalho em
00:000$000,

_ 273' legua comprehende a famo a cachoeira da Panella do
Dourado, custosa nasubida do rio I ela grande velocidade das sua
'lgU<.L!:l, mas, em perigo pum a rie cida. ão oIJ tanle dizel'-se que
u melh l' canal é pelo bl'aço LJlI pasl!<.L por entre as ilha das Ca
bras á dil'eita, e as do Taquaril e do Cumi li esquerda, lnforma-
io-me os meu, pilotos dasdifficuldades da navegação, que aUi se
Dcontrão ba e tação secca e preferi pa sar pelo canal denomi

nado-Escaramuça- por ser o mais fundo.
~ão fiq li j art'ependido da minha empreza.
Achei o canal aproveitavel para a navecração até a extremidad

\101'[ do ,'e rol !la Pau lla do Dout', do, i Ualmente d'alli enl
c nt!Duaçào, dobl'ando o pl'omontOl'lO pelo lado oeste da rlha d' s
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MalTecas, navegando ainda com ba tante agua até ao fim da
legua.

Como ja di' e é granu a yelociuade do !'io na achoeira da
Pan lia, que embaraça a navegaç:ão: (I) a me ma velocidad
poder'à cheger na ua maio[' fOI'ç:a a 2 ;- l1J tro , com talvez 200
m t['os de distancia, continuando der oi . ainda d 2,0 metros
obL'e 1.000 de distancia.
Empecilios de outra natureza nrio !ta no cw' 'o desta legua.
Con iste, poi o e['viço s encial no alal''''amento do canal

principal I ara deixaI' o nivel upe['ior da agua e na tapagem
conveniente de vario braços pequ nos que nelle desembocam no
começo da coeredeira.
, Prolongar a cachoeira eio abaixo pOl' di [U lateL'a paL'C1. 'ua
visar a ua declividade, 'eria provav lmente mais de:pendioso
de que a desob trucçáo pr'opo ta, visto eL' o canallllli muito
fnndo,

Com' a correcção de thal w rr de appal' ceL'(;~ a pan lia, um redo
moinho formidavel, do qual deriva o nom da cachoeiL'a. Que
pouco ca o aliás o piloto' fazem de ta tl'emenda I anella mo
truu um do meu, mettendo- e 'om a anlJa bem caL'reO'ada no
meio della, simplesmenle Jor gracejo para a' 'U 'tar' O viajant lU'
tinha a bOl'do.

Oepoi de teL'-. c enlL'egue pOL' algum tempo ao jogo do L' 'du
moinho, ahiu bem a ua yontad em inconvcnient algum.

As obl'a de d ,sob 'tL'U ç:ão de ta le"'ua, (Jod l'ão chegal' a
60:0008000.

Na extensão das duas leguas 'eO'uinte o 'anal !L'anco e decoL'
l'enteza regulaI' ou antes man a, p['ecil'lando apenas ue L' "lIIO(;['IO
d al"'uma,' pedm de pouca importancia.

Orço o ~erviços aventuae em 10: 0000$000.

Resumindo-se, pai. , a l:i['cnm, tanciac1a c1 scl'ipç:ão das ub-sec.
ç[jp.s em que dividimo o Ire '110 do L'io d·':-:;. Fmnci 'o, de Jatoúri
ri Bua- Vi,·ta, lelTl-. e qu ó a 2' ub- ecção, 'om um de nyolvi
men to de II, I kilometros i, to 4,29 % do l'efer'ido trecho,
. que, para s L' t mario navegavel, exigir'ci. obras de alguma
monta.

(1) D bnrca~, ci1.l1uas ou 'LjOIl.iO~, In,LS nào li 11111 vnpol' l1pl'opriado, dis

pOluIu de nll1a I'ol'liu Illlllima, 'IIL' IIUI' rl-t apr '>"lIlHda pellll'orl'pdt'JrrL,
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Segundo o engeobeü'o Robel'ts, a despeza lJl'eci.'a para a de '
obstr'u 'ç:;LQ d ta ub-, ecç:ão o d' 250:000S000.

E 'omo o ol'ç:amento total apre entado pai' e 'te en"'enbeiro
pal'a o melhoramento de toda a 3-' ecção pai' cUe con iderada,
de Jaioúri ao alto da CacllOeu'a do olJl'adinllO, com 428 kilome
tro' de de enoolvimento é de cerca de 550 conto " tem- e que para
o melhor'amento de todas as outl'as 'ucboeiras existente na ['efe-
rida s cção, I'á 'uII1ciente a quantia de cerca de 300 contos.

"' ê- e, portanto, como 'ão exc llentes tanto ob o pooto de vi ta
{'chnico como economico, as condições offerecidas I ela l'egião
con iderada do Rio de S. Fl'anci co, rará poder edacilmente
tomada nave"'avel, e d'sta maneira utili ada tão grande linha de
ommunicação á viação do lmperio.

Apezal' de ter ficado dema iadament alongado o pre ente ca
pitulo, oão pod mo' com tudo, no iotuito de completai-o deixar
de repl'oduzir em eguida textualmente, o ar'til'so que, ob o titulo
-Obseroações geme', caractel'es technir.os, etc., consigna o rela
taria Roberts,

Xo exame do rio d' _ F['an 'isco, d ' de o mal' 'Ito 1 irapóra,
s tnb'11ltos ela conl mi::::;ão 1'0nLo muito' [a 'ilitados pdo map!,'IS,

r 'l'fis . [' latodu., puLJlicadUl:; paI' ol'dum do Goyer-oo [I lo unge
nh 'il'O iYil Henrique Guilherme Half lu, apóz o' ~tudo feito
Jlor' elle d 1852-18:'4.

O exempl<1l'e desta obl'<1 , que levamos comoo co, erão 'on
tantemente con ultados e comparados com oque ob ervamo 00

rio, na ilhas, canaes etc" tanto na nbida amo na ele cida.
A mudança que tivel'ão lUfTal' de 'de a data do t1'abalho do

ofTenbeiro Halfeld, fOl'UlU pela maio1' parte causadas pela acção
da cor1'eote obl'e as mal'gens, ilha e bancos de areia dUl'ante
o 'r anno qu deconerão de 1 54 a 1 79.

São relativamente p quena a- altel'açõ s que parece ter havido
no aspe to da região, que mar,"'eia o rio, na villas, Iovoaçõe , ou
na posição numero da numel'O ii ' ca as, que avi tão, e em
geral na I opulaçã0 da ilha e marfTens do rio.

Quando os mappas fOl'ito feitos, p1'ovavelmente ap1'esentavão
uma piotura n I dos caracteres do rio, ~uas curva, larguras e
p1'ofundidades ; de sua ilhas, canae.. ; banco, do u[" a. con deira ,
ca hoeil'as t' r 'hedu!1; r rm mu i tos p(lnl.o~ ria nat'II'P7.ii d' I:' l'ochas

25
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e minerios Vls1veis, etc.: além de outra infol'mações utei '. a
grande maioria dos casos, a sua. exactidão foi confirmada por
nossas observações.

A commissão tambem colheu valiosa informações do relataria
e mappas do estudo fito I elo engenheiro civil Carlos K.rau·s
em 1868-1869, os quaes tambem farão postos á nossa disposi~ão

pelo Governo.
A obra do engenheiro Krau s, applica-se especialmente á part

do rio que designei como a 2' e 3~ se ções do valle ; a aber: ao
traçaçlo da ferro-via entre Piranhas e Jatobêl e á parte enca
choeirada do rio entre Jatobá e a.cachoeinL do Sobradinho ; e
como elle refere seus trabalho farão cou ideravelmente mino
rados em vü·tude dos estudos precedente do engenheir Halfeld.

Estes engenheiros divergem largameute emquanto ao genero e
custo orçado das obras, tendentes a melhorar o rio, e relativa
mente· ao modo de unir commercialmente o alto e o baixo
S. Francisco.

O engenheiro Halfeld considerou o melhoramento do rio entl'
Boa-Vista e Jatobá como completamente impraticavel, declinando
até o tentamen de avaliar-lhe o custo, e recommendando, como
projecto ubstitutivo, um canal entre a Boa-Vista, no cUr Osu
perior do rio, ao Pão d'Assucar, no curso inferior, com um com
primento de 400 kilometros, e um cu to orçado em 32.000:0008000,
projecto este que póde ser considerado, attentas as circumstancias,
não só extemporaneo como impraticavel.

O orçamento do engenheiro Krauss, relativo ao custo provavel
das obras destinadas a melhorar a parte encachoeirada de Jatobá
ao alto da cachoeira do Sobradinho, incluindo os juros de 4 anno
sobre o capital é de 2.100:0008000, a~ém do que avaliou o custo
da construcção e do estabelecimento ~a estrada de ferro entr
Piranbas e Jatobá em 3.735:0008000.

ão tenho informações definidas conceI nentes ao custo final,
presentemente orçado da estrada de feno.

E' minha opinião, que no tempo em que o engenheiro Krau
confeccionou o orçamento das despezas a fazer-se com o melho
ramento do rio, em 1868, com a experiencia européa de navegação
a vapor em rios de forte correnteza, e por causa da necessidade
presupposta de produzir declives mais longos nos rapidos, e con
seguintemente a exigencia de um custo mais elevado, o seu OL'ça
menta approximado das obras a fazer-se entre JatoM. e Pirapóra,
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isto é, 1. 00:0008000 (excluindo juros) póde Ler sido considerado
como uma approximação razoave!.

EUe e timou o custo pl'Ovavel das obras entre Bóa-Vista e
Jlltobá, na extensão de 47'leguas, em 1.435:000$000.

Meu orçamento do custo provavel do melhoramento do rio, de
modo o Lornal-o praticamente navegavel por- vapor é baseado
no'" seguintes dado' :

Que a meno!' profundidade em qualquer dos rapidos, e como o
nivel mai baixo das aguas não será inferio!' a 1,4 metro , ou
tal que em todas a estações navios de 1 metro de calado pos ão
navegal' com egurança; e que a velocidade da t:OlTente nos
rapidos, depois que forem melhorado., não deverei ordinal'ia
mente e 'ceder de UkiJometros por hora.

E tas condições de navegabilidade erito efficazmenLe aprovei
tada , com o u o dcs navios a vapór de pequeno calado, e de roda
á pópa, 1ossuindo força sufficiente para vencer uma corrente com
uma velocidade dupla daqueUa, rebocando dois lanchões, com um
carregamento de 100 toneladas cada um.

Com este systema, sómente poucas modificações l:!ão neces
sar-ias em muitos dos rapidos, e os declives projectados sendo
relo.tivamente Cll['tos, o custo se reduzirá covrespondente
mente.

e tas condições avalio que com uma quantia neto e.ccdente de
750:0008000 pode-se asse[JU7'ar uma naoegaçilo franca entre Ja
toúá e 1 irapóra, incluindo o preço ele um vapor apropriado à

nave[Jaçilo, e o custo de seu :ranspol'te ao curso superior elo rio,
bem como o custo ele uma lancha a vapor para explorações.

IV

Meios lemúrados pelo engenheiro Roúerts para a execução dos
melhoramentos da 3' secção elo rio de S. Francisco

A sim como não pôde um medico fazer o diagnostico de uma
enfermidade sem conhecer os ymptomas pathognomonicos que
distingue a sim tambem não póde o engenheiro antes de projectar
as obras necessarias I ara o melhoramento de um rio, dispensar
o conh cimento de eus caracteres Lechnicos, afim de poder
lembrar o m ias mais adequados e consentaneo de que se
dev lançar mão I ara f'eali ar as obra e.·jgida ao. eu melho-
am nLo.
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E de ta maneir'a procedeu o nOLavel engenheiro Robert I con
signando em seu relataria os tres artigos que em seguida trans
crevemos textualmente De te capitulo:

1", Caracteres technicos ela 3' secreto. 2°, Con 'ideraç6es relativas
as obras apropriadas (LO melhoramento p7'ojectado elo rio ele S.
Francisco e 3', finalmente, obl' ~s exi!Jida',

CARACTERE TECI-TNICO DA 3" SECÇÃO. «A. terL:eil'a secção es
tende-se de Jatobá ao alto da ca 'boeira do Sobradinho, e mede
428 kilometros ; consistindo em pégos e cachoeiras sus 'eptivei
de melhoramentos.

--\. terceira secção, não obstante e tal' livre de ver'dadeil'o
saltos, principalmente durante a' cheias, e tá s riamente ob 
truida em muitos pontos com rapidos e rochedos, e quando o
nivel do rio est"i. baixo, algun do canae pl'incipaes apresentão
resaltos ou pequenas quedas, que não podem seI' transpo tas.

Com quanto durante cheias consideraveis seja passiveI navegar'
Loda esta secção em lancha a vapor apropriadas, um cer'to nu
mero dentl'e as cachoeiras tornam- e innavegaveis por espaço
de meio anno pelo menos; provém isto pl'incir almente da di
visão do volume do r'io em diversos braços, i:'eparados por ilha,
dando lugar a curso.' irr'egular'es e inuosos, de in umcienLe
fundura, e em alguns 'usos pl'ejudi 'ialmente contr'abirlos por
effeito dos rochedo',

A queda Lotai Da 3' secão é de 96,8 metro~ na di tancia de 427
kilometros,

A queda do alto da cachoeira do Sobr'adinho á base da do Vão é
de 85,8 metros, na distancia de 336 kilometros, equivalente a um
declive médio de om,255 por kilomeLro,

:::le esta queda estives, e igualmente di ,tl'ibuida por toda a
extensão, o volume d'agua encerrado em um só canal, o rio, com
a abundancia d'agua que po 'sue, dal'ia lugar a uma excellente
navegação a vapol', mas a Aueda distribue-se muito desigualmente,

, e, nos rapidos existem O'el'almente dil:Tel'entes braço, repar'tindo
entr'e si o volume, dos quaes nenhum L LU em todo o seu com
primento profundidade sufficicnte para permil.tir a n'LVegação
durante o pel'iodo da secca, excepto canôas e leves ajoujas ou
barcos; :linda que trechos de e:trla um delles pos 'am i"el' n:l,
vegados,

os pégos, entre :lS eachoeiras, a navep,'itbili<1u.de natural é, em
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todo o t mpo me mo durante a maior s cca O'eralmente bôa para
bar'a .

Estes pégos necessitão de muito pequenas obra para franquear
nma naveO'ação segura par'a vapores.

A circum tancia da 3' ecção apre então um problema sim
ples de engenharia.

Ha um upprimento abundante d'agua; e basta sómente con
centrar em um canal uma parte su:fflciente deste volume, que nunca
falha, para assegura7' a profundidade precisa.

O exame da commissão mostrarão que este póde ser levado
a elIeito com de pendio relativamente pequeno.

A cachoeiras mais difficulto a são aquellas que existem entre
Rodella e orobabé, n'uma di tancia de 13 3/4 kilomet.ros, onde
a quéda é de 7 metro, ou a. razão de om 51 por kilometro em
média. .

Em uma porção desta' cachoeiras em xten ão de 2 3/4 kilo
metr'os, o nivel desce de 2,4 metro, ou na razão de 0,90 por kilo
metro.

Ha alO'uns trecho mais re tricto nas cachoeiras com inclinação
mai forte, porém a corrente natural mai veloz na estiaO'em em
qualquer dos canaes que. e pretende melhorar erá sómente de
'erca de 2 ] . metro por gundo ou 9 kilometl'O (5,'/00 milbas)
01' hora. Em di tan ia muito curla' m algun do rapido, a

COl'rente natural tem approxirnadamente umn. elocidade de ]2
kilometr (c rca de 71 milha) por hora,»

ON lDERAÇÕES RELATI AS À OBRA APROPRIADA AO lI1ELHORAMENTO

PROJE TADO DO RIO , FRANCISCO

AE obras apropriada a executar- e nas cachoeiras deverião el'
determinada principalmente de COTffo7'midade com o sustema de
navegação que se pretende adoptar nos canaes melhorados,' e i to
em parte depende da. natureza e extensão do actual trafico flu
vial; devendo, por m, ainda ter·, e em vista o futuro provaveL

Ainda que tejão, ha algun anno, doi vapores no alto S.
Francisco, o commel'cio fluvial não offreu alteração alguma em
con equencia da' poucas viagen que desde en~ão estes vapores
fi.zerão: como dante continúa ainda a ser feito em barca. , ajoujos
e canôa , os quaes ão movidos por meio de varas n::L subida, e
de remos ou pela propria correnteza, á tda na de cida.
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descem por numerosos canaes) ou trechos d canaes, onde vapor s
não poderião navegar boje; por outro lado ba Lambem outros
canaes, que vapore adequados p6dem transpor, e pelos qua s
porém, as barcas, ajoujas e canôa não p6dem subir á vara por
cau a dagrande profund~dadee da força da corrente' comquanto,
ás veze , com o vento e soprando de rijo contra a corrente lhes
fosse possivel subir á vela alguns destes canaes profundos, como
se yerificou com os nossos ajoujas' mas, como já foi referido a
vela não el"tá em uso no alto S. Franci co na navegação rio
acima e rio abaixo, nem mesmo na secção desempedida.

Ia estado em que se achão hoje os canaes, na vasante, a vela
não poderia em geral ser ser utilisada com vantagem, atrav6z dos
rapidos.

ão converia que as barcas dependes em unicamente ou princi
palmente das velas: e serião ainda necessarios os tl'ipolante
acostumados á vara e ao remo: de sorte que as velas tornar-se
hião muitas vezes antes um embaraço do que um auxilio.

Retificado os canaes através da cachoeiras, de modo a pel'mit
til' a passagem tanto na subida como na descida de vapores, rebo
cando duas barcas ou lancbõ s é d esperar que o syst ma d
arande parte do commercio fluvial se modificarà, de maneira que
s6mente poucos braço erão precisos em ada lanchão; apezar
de que um trafico local consideravel continuarli a ser feito 'omo
actualmente, sobr barcas ajoujo canôas.

1uitas das grandes barca actuae poderião no come o er
rebocadas pelo vapore : porém, maio lal'de (. pl'Ovavel qu lanchÕp.
maiores as irão ub tituindo.

Os canaes que t m de ser ("scolhidos e melhol'ados, o dcv eão
ser de modo que vapores com dois barcos, pejo meno a reboqu .
os possam navegar.

A largura minima de um canal nos lugares mais apertado não
deverá ser inferior a 30 metros) e, em geral, não menor de 4.0
metros, noslugares estreitos.

O nosso exame mostra que sobre a maior parte dos caminho
propostos, através das cachoeira, a largura excederá mui(o de
40 metros.

Vapores poderião hoje transpor um certo numero da ca ho i
ras, levando lanchões a reboque, sem quasi morTifica7' os rtcturrp.
cannes.
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Ji'4l1 outraR, porém, existem l'ochas perigo as no caminho, que
d verião ser arrebentauas com O emprego de mina.

As paredes e leitos dos canaes são quasi invariavelmente de
rocha dura, alli {(. dragagem seria. impraticavel, se por ventura
fosse necessario, mas não o é.

Em Dez de dragagem o systema a seguir, indicado pelas cir
cumstancias, é de augmeniCfr a prqfundidade da agua, represan
do-a e iutroduzindo um volume acldicional d'agua no canal,
'lue tem de ser melhorado.

Em todos os casos O supprimento d'agua disponivel é abun
dante.

exame que foi feito no rio de S. Francisco, sendo sufficiente
com auxilio de estudos preceden tes, para dar uma ideia clara dos
seus caracteres mais importantes, as im como de muitas particu
laridades; não foi com tudo ba tante minucioso para habil~tar Ulr.

ng nheiro, sem naDas investigaçães que occupem parte de outro
anno, a preparar plano completos das obras nece sarias em cada
cachoeira em particular: mas as ob ervações feitas e a~ notas
tomadas em 1879-1880, e o concurso pre tado pela experiencia do
chefe da commi ão, adquerida em outr.as obras, ba tarão para
fazer-se um orçamento approximado das obras necessarias para

stabelecer uma conveniente navegação a vapor.
custo definitivo, em algumas das cachoeiras, pouco diver

gi ni. para mais ou para menos da presen te avaliação; ma o nosso
intento é apresentar um orr;mnento qne com probabilidade não
difira, no todo, consideraDelmente das quantias ~ue as obras custa
rão definitivamente.

A descrip ão que adiante é feita (precedida de ob ervações ex
plicativas) aponta o car'acteres pl'incipaes relativo ás differenLes
cach oeiras. (I)

E tão todas ioda hoje no mesmo estado em que se achavão no
tempo em que farão examinadas pelo engenheiro Krauss (1868)
e antes em 1852, 1853 e 1854, quando farão estudadas pelo enge
nh iro Halield.

ada se tem feito pdra executar os mellwramentos, e o effeito
das correntes e das cheias obre as margens e leitos rochosos,
durante a quarta parte de um eculo que desde então decorreu é

imperceptivel.

(1) Foi n vista dl1 descl'lp~ão ituda que ol'g-tluisamos o npitulo nnteriol'.
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OBRA EXIGIDA ,- fuito pOU:::O tl'abalho d ng nbaria ão
n cessario nO futuro e mai minu io o xam das'u ho -Í1'as

qUl' devem ser melhoeada pal'a hw pa, sugam aos navios a
vapor.

A primeira condição Dece aria a expet'iencia de trabalho
de C'analisação de rio, ajudada pelo bom senso pratico.

Estabelecido o amplo supprimento de agua no rio, durante a
estação mais secca, e sabendo- e qu a ca boeiras contém ca
nae com a inclinação conveniente (mai ou meno regulare.)
com as paeedes e o fundo de rocha, não sendo a velocidade da
correntes superior áquella que um vapor de boa qua:idade e
peqneno calado póde vencer com presteza; o que l'e ta para er
determinado é o systemu mais vanlajo o e econorni o de con
centraI' uma quantidade ufficiente d agua em um canal, de modo
a produzir uma navegação pratica dUl'ante a ecca; sendo o canal
tamb m navegavel qualquee que seja o nivel da agua.

Discel'nimento pratico, baseado em expeeiencia de trabalhos
de canalisação de rio, erei. util na escolha do canal que tem de
ser melhorado, tambem na determinação do genero e da im
portancia das obras neces arias pal'a produzir o resultado
desejado.

A, obras que tem por fim o melhoramento dCL navegauilidade
de te 7'io, süo da' mais sim.ples,

I em eclusas e compol'Las, nem diques 1'C'gulal'cs du alvenal'ia
sel'ã.o necessat'ios em caso algum.

Os leitos dos canae na cachoeira' sendo d rocha dura, a dra
gagem estáfóra da questüo.

O arrasamento do' roch dos isolado sel'ia em alguns 'a o
um bom expediente, mas as quantidade. em m tros ubico.
não avultarão muito.

As obras nas cachoeiras con8;, tiráõ :
1," No fechamento de sahidas laterae., para impedira perda

da agua do canal particular f]ue.fôr escolhido.
Isto se realisarâ occupando o espaço ou sabida por onde a

agua se desperdiça, pOl' meio de um dique tosco feito de pedr'a
soltas, ou pOI' meio de um paredão baixo, composto de uma grad
ou stacada de madeira tosca, cheia de pedras soltas.

2," Na constl'LLcçcio ele molhes, de extc/1srio moderada, nos pon
taes de alguma da" ilhas om o rim de desviaI' um volume ael·
dicional de agua do abundn.nte uppl'inPlJl.o do rio, para o eanal
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qu fór adoptado; sles molhe podem ser feito de encoca
mento, ou de "Tades cheias de pedra solta, como fuI' julgado mais
conveniente em cada caso particular.

3.° Em pequeno numero de lugares, especialmente lias cacho
eiras entre Rodella e Váo, na formação de rampas ou corre
deira artiôciaes chutes, portões art~(iciaes, (1) com o fim de
concentrar a agua e guiar a corrente de um modo eguro, atravez
da cachoeiras locaes

A obras nos referidos portões consistiráõ simplesmente em
linhas longitudinaes de diques ou paredões compostos de enroca
mento, ou de grades cheias de pedra solta.

Em alo-uns ca os accrescentar-se·hão diques transversaes,
baixo, de enrocam nto ou de gL'ade cheias de pedra l:lolta, es
tendendo- e dos lado da rampa a margens do rio; O fim destas
ala é levantar o nivel das agua ou represal·a de modo a aug
mental' a profundidad por toda a rampa.

(\'cio serelo necessal'ia outras obl'as !las cac/weiNls.
Propomos que 'e e tabeleça umrz prqjltnclidade minima, na ex

trema vasante do rio, de 1,4 metros e uma largura minima de 30
metros no canal; com tudo pela maior parte os canaes terão 50
metros ou mai . de modo que a larO'ura de 30 metros, occorrerá
L' lativamente em limitado numero de ponto : excedendo a pro
Inndidade em geral de 1,4 metL'OS.

A grad s mencionadas t'm de er mergulhadas de mantlira
que o tO] o das e taca I depoi de completadas as gradfi:~, eilwjão
sempre abertos d'agua, aôm de que a madeiras não apodL'eção.

Todas as cheia podem pas ar livremente sobre o diques, por
i so que a economia ne agua em taes occa ião é desnece aria.

E' obvio que com um iucl'emento geral do volume de agua,
nas cheias, a profundidade nos canae melhorado augmentará.

(I) Chamuo portão. 11n parte ncacboeil'ada do . Franci co, na vllo
aborto cntl' rochas, f'ol'mnndo J :tl'ell<" pelo qual :t a:::ua corre com grande
vrloridnle. (N. lia PolaLOJ'io).
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SUMMARIQ

I-Considerações gerae sobre a Estrada de Ferro d Paulo
AfIon o. II-Traçado adoplado na construcçãodaE tradade l' rro
de Paulo-Affonso e suas ondições te bnic1 . IlI-E lado das
obras de construcção da E trada de Ferro de Pdulo-AfIonso ai
Dezembro de 1881.

I

Considerações geraes sobre a Estl'ada tle Ferro tle
'-aulo-i\ffonso

o desenvolvimento do curso do rio de S. Francisco, de Pi
rapóra ao oceano, ~ de 2.122 kilometros, egundo o seu ultimo
explorador.

Ne ta grande extensão banha este rio por ambas as margen.
ÜS provincias de Minas Gerae e Babia: e, por uma só maI'g m,
as de Pernambuco, Alagôas e Sergipe.

Os territorios de ta provincia banhado pelo rio do .. Frnn
ci co, são indicados no eguinte quadro:

EXTF.N ÃO DAS MARCEl S PERTENCE TE~ Á DIVERSAS PROV1NCIA.

BANHADAS PELO RIO DE S. FRANCI '0. DE PIRAPORA AO OCEANO

MARGENS'

- -
Provincias direita esquerda Total

Minas .............. 446,8 478,7 925,G
Babia ............... 1391,6 lj,'55,O 2246 (;
Sergipe ............. 283,6 2 3 (;
P rnambuco ........ 4617 461;7
Alagôas ............ 326,6 326,6

Total 2122 ° 2122,0 4244,0
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A r giâo do ,. Francisco. rJ Pirapóra ús suas v rtenles. per
tenc Ioda, como se sabe, ü provincia de Minas Gerae .

<;\ provincia rla Bahia, pela margem direita, extrema-se com a
de Sergipe pelo rio Xingó, que desagua 34 kilometros abaixo da
cachoeira de Paulo-AJIonso ; e a de Pernambuco, pela margem
esquerda com a de Alagóas, pelo rio Moxotà que desagua pouco
acima da referida cachoeira.

Como e vê, a provincias ribeirinhas do S. Francisco situadas
entre a duas cachoeiras de Paulo AfIon o e Pirapóra. são Minas
Geraes, Babia e Pernambuco.

A exten ão do territorio da provincia da Bahia banhada pelo
S. Fran isco, dentro dos 1imitesas!!liO'nalado , é de quasi 6L % do
dll. dua outras provincia con iderada .

O principaes centros de população, e barra dos confluente do
rio d . Franci co na extensão con iderada, segundo o relatorio
Robert, são, por pl'ovincia o seguintes:

Provincia de Mina

Mrl7'!/f'm direita. ( conbe ida até a vertente do rio com a de
nominação de-Margem Bahiana.)

Entre Pira[Jóra, ponto de partida e de refel'encia da di lancias a
fúz du rio, e a barra do rio Verde Gl'and que. por esta margem,
extrema sta pl'ovincia da Bahia :

fJiN/JÓf'a, povoação, kil. O: T"illa de Guaicuhg na barra do rio
da.. lhas kil. 27,7: Barl'a do GefJuitah.ri, kil. :í4,1: Peel,..7 dog
"tngicog (cidad de . Franci co) occupando quasi o centro da
marCTem mineira, kil. 229,6: Pedra ele Maria da r:ruz a 70 kil.
abai o da dos Angico ,e finalmente Morrinhos a 34,7 kil. a ima
da barra do rio Verde Grande.

Margem esquerda (conhecida até as verten te do I'io com a de
nominação de margem pernambucana.)

Barra do Par'lcatú, um dos mais importantes confluente do rio
de S. Feanci co, kil. 136,9' illa de . Romão ( anlo Antonio
da Manga) kil. 167,9; cidade da Januaria kil. 313,6 e finalmente
a povoação do Jacaré, a lOS 2 kiJ. acima da fúz do Carinhanha.
no kil. 478,7, rio que limita, por psta margem, a provill ia de Mi
pa da daBahia.
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Provincia da Balli,?

Margem direita (margem babiana l. Entre as bal'ru do rios
Verde Grande e XioO" , kil. 1. 3 ,4, rio este que separa e ta pro
vincia da de ergi[ e.

Malhad'l kil. 480,1; Arrai II d 1 Lapa, kil. 020,2; Villa do Uruúu
leil. 702,7; Arraial do Bom Jardim, kil. 765,9; Chiqu-Chique,
leil. 996,2, Bóa- Vista das Esteiras kil. 1.039,9; Sento Sé kil. 1.265,4;
Joazeiro (cidade 1kil. 1368,':>; Villa do Capim Grosso, kil. 1465,2:
""I: illa do Pambú, kil. 1.565,8; Rodella , kil. 1.617,0 e finalmente
Curr.7l do Bois, 1.774:u, a 63, kilometros acima da fúz do Xingó
e em fren te á estação da Quixa.ba da e trada d~ ferro de "Paulo
AfI'onso situada no kil. 99 a partir de Piranhas.

Margem Esquerda (margem pernam bucana ( Villa da Cari
nhanha kil. 482,9; Barra do rio Correnle kil 634,1: A rraial do
Sitio do Malto, bl. 642,1; cidade da Barra do Rio Grande
lei!. 929,7; VilladePilãoAT'caclo, kiI.1.090,6: Villa do Remanso,
kil. 1.173; povoação ela' Queimadas, kil. 1.204,4; villa do Riacho
da Casa Nova lei!. 1293,2' Sant'Anna jdl. 1.322,3.

Provincia de Pernambuco

Margem e. querda, (margem pernambucana). illa da Pelf'oliJUl,
kil. 1;)6 ,1 (front iro a cidade do Joazeiro. p rtenc nte a Babia) :
Villa da Bda-ris la, kil. 1.41)0,2: illa do Caúl'(Íúo kil. uno 7: povoa
ção da Var{jem Redonda. kil. 1.740. e finalmente Joloúrí kiJ. 1.754,0.
ponto terminal da stl'ada de r rro de Paul .-\.[on.·o 'iluac1 a
117 leilumeiros distan te de Piranha .

Provincia da.'! Alagóa'

lVIa7'gem esquerda (margem pernambucana) povoação de Pi
ran/w.s, kil. 1.8 2,0, ponto inicial da E trada de ferro de Paulo
AlIon o : povoação de Entre _VInJltes, kil. 1.895,3: cidade de Pão
de Assucar, lei!. 1.925.8: cabeça da comarca, de eu nome: Villa
do Traipú, 1.993,9; Collegio, kil. 2.0~0,(j: cidade do Penedo, kiJ.
2070,9 e finalmente a povoação de Piassaúu sú, kil. 2192,7.

Provincia de Sergipe

lVIargem direita, (margem bahiana), cidade de Prop7·iá. kil.
2.032,7; Villa Tova de Sanlo Antonio, kil. 2.074,: e ônalmenll'
Ilha dos Bois, kiI. 2.0 96.
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.\s im desd que pelo engenbeif'o Halfeld foi erroneamenle con
'id rado como innave"'avel, ou como não sendo susceptivel de

m lboramenlos para admittiL' uma navegação :1 vapor durante
lodo o anno tanlo na cheias como nas extremas vasantes,
como foi mai' tarde roconhecido e posteriormente confirmado,
o trecbo do rio de . Franci co entre Bôa-Vi ta e Jatobá, me
dindo um de envolvimento de 2~9 kilometros, trecho que imme
diatamente e eguia á parte innavegavel do L'io, abaixo deste
ultimo ponto ao porto das Piranhas, ou a 2' ecção do rio de

. Francisco, segundo a divisão adoptada pelo el1"'enbeiro Ro
herts ; o quae ['eunido apresentão um desenvolvimento de ~ 7
kilometros de rio innavegavel, é claro que attentas ü condições
de seu quasi deserto valIe, estaya ipso ./àcto condemnada a idéa
da liO'ação da parte uperior navegavel do rio de S. Francisco
com a sua parte inferior tambem navegavel, e hoje já navegada
a vapor, por intermedio de um meio de transporte facil e eco
nomico, como canal, estrada de rodagem tram- road ou via fero
rea lateral a região obstruida e in uperavel á navegação que
apresenta a cachoeira de Paulo Afion o, precedida e seguida de
cachoeira intran itavei .

Inr lizmente foi o qu aconteceu, pai o alvi~ e 5U gerido pelo
n;" nbeiro HaHeld como olu~ão a tão "'rao 3 difficuldade, ou

o uanal por elle propo lo, entre Boa-Vi ta e Prio d'As 'ucar, era,
p lo seu longo dcsenvoh'imento de elevado C'lStO, e a~ im por
elle me mo foi aconselhado que não e tent<tsse a execução de
em lhan te emprezeL.
Em 1866 como acha con ignado no capitulo Y á pagina 59

do pre ente livL'o, chamamos ti attenção do Governo Imperial
para as 'umpto de tanta importancia, u"'O'(;'f'indO a idéa de pro
CUrar-se sahida pal'u o mal' por outL'a região que parecia ofIe
recee melhore probabilidade de exilo.

e t s leemos, privada a pade superior na"e"'avel do rio de
. Fl'anci 'co, com um ôe envolvimenfo de 270 leO'ua ou cerca

de 1. -00 kilom lL'os, de Pirajlora <Í, Bda-rista, de poder- e om
municaL' com o oc ano e assim eque tl'ada do mundo, para
pouel' daL' li L'e sahida pelo eu cueso ao I L'oducto d seu
grande valle, er11. natue11.l que as pL'ovincias inlel'e sadas na sua
navegação, Mina, Babi11. Per'nambuco, onsid L'a sem esta parte
do r'io de . FeuO i o ·omo objectivo das e trada' de ferl'o que

con lruião em seu respeetivo t rritorio .
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É. no intuito de deixarem praticamente demon trada a na
crabilidade do alto S F['anci co - as provincias mais vivamente
interessadas nesta demonstração, como a Sahia e Minas, não
pouparão e forços para alli collocarem, com grande sact'ificios,
o. vapores Presidente Danta e ConselheiT'o Saldanha.

1 o dd:tamento a pag. 82 de te livro achão- e enumerada'
as .difficuldades que se oppuze['ão ao transporte ao Joazeiro do
vapor Pt'esidente Dantas.

obre o magno assumpto da uav gaç.ão do alto . Francisco,
'orno obj ctivo das estradas de fer['o, ei, o que se acha consi

;rnado em notavel artigo, á pago 114 do Annuw'io Inc1u.sll'irr/ do
anno de 1871 :

« A. idéa de ligar a bacia immen a do :::;. FnlLJci co aos portos
do littoral do Imperio não é nova: as eslradas de ferTo de P 1'

nambuco e da Bahia forão delineadas desde o eu eomeço para
aquelle fim, aspirando mais tard a me ma gloria a estrada d
frI'o D. Pedr'o II.

O que, porém, trata-se hoje de verificor é qual das tres dev'
chegar em primeiro lugar, attento á sua posição e outras con
dições em relação ao grande rio, de modo que o sacrificio Iue
se fizer hoje seja promptamente compen ado com os ~randes fin
economicos, políticos e sociabs que se deve ter em mira.

ão se trata portanto de preferir a que mais importante pre
sentemente, porém, sim, a lue prolongada olI rece por sua po
sição melhor futur'o, e mai' facilidade na construcção de modo
que nesta escolha a que for mais oconomica, mais productiva,
mais urgente e chegar ao centro dos mercados mais rico do
valle, passando antes disto por lugares ferteis e ricos, deve ser
a preferida e feita em primeiro lugar.

Si as tres estradas podessem ser p['olongadas ao mesmo tempo,
seria urna fortuna, mas a construcção dellas exigindo a immo
bilisação de grandes capitae.. forçoso é consultar a que mais
offerece aos interesses politicos e sociae', cujo desenvolvimento
o Governo não deve olvidar', como tambem aos intel'esses eco
nomicos.

Se consideeão-se isoladamente os inte[,Bsses politicos Dão ha
duvida que a prefe['encia cabe['ia em primeiro lugar ü de D Pe
dro II. e depois a do Recife á Bôa-Vista, por COD eguir-se uma
communicação interior entra duas grandes capitaes ao sul e ao
not·te do 1m perio, ficando no meio dellas LI Bahia ; mas :;e atten-
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derem- e toda' a circumstancia' favoraveis aos intere es não
politicas como sociaes e economicos é a da Bahia.»

• .. 6.. .. ..
Do exposto tem-se que as aspirações das estradas de fecro

citadas são: a da Bahia alr,ançar, pela margem direita do rio de
S. Francisco, á cidade do Joazeiro a 1.36 kil. de Pira óra' a
de Pernambuco, pela margem esq uerda á villa da Bd' -Vista a
122 kil. abai.xo do Joazeiro, e, finalmente, a de D. Pedro 11, pE!
netrando pelo interior da provincia de Minas, Macahabas á
mal'gem dir'eita do rio das Velbas ou Pirapóra, á margem di
reita do rio de . Francisco a 2.122 kil. da sua foz.

O e tudos definitivos para a construcção destas estradas
ferro já farão le adas a elIeito até os pontos objectivos acima
citados.

As im eCTundo os referidos estudos, a estrada de ferro da
Bahia, en tre a cidade deste nome e a do Joazeiro medirá, quando
L rminada, cerca de 600 kil., ou exactamente 596.714 kil. (904
leauas bra ileiras de 3.000 braças) a sim distribuida :

Da Bahia <i. Alagoinha , (estrada de ferro ingleza (bitola lar-
ga). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 123.460 k.

Prolongamento (t/'açado Bulhões), bitola estreita).
De AlaCToinhas á Villa r ova da Rainha ( m constru-
cção).. .. 324,00«

Da Villa ova da Rainha ao Joazeiro 149.254 «

A e trada de ferro de Pernambuco, do Recife á Bôa-Vista, Lerá
quando terminada um desenvolvimento maior do que a da Bahia
de cerca de 150 kilometl'Os, pois que a sua extensão total será
de 743.500 kil. (cerca de 113 leguas bra ileiras', a sim de tri
buidas:

Do Recife á Una, (estrada de fel"'o ingleza, bitola
larga). . . . . . . . .. . . . . . . .. 124.900 k.

Prolongamento (traçado Coutinho, bitola estreita)
De Una a Agua BeBas............................. 256,00 «

De Agnas BeBas á Bôa-Vista 362.600 (l

O desQnvolvimento da estrada de fero D. Pedro II, da Côrte ao
. Francisco, é de 1.300 kil. (197 leguas bra ileira ), como se

deprebende do seguinte topico con ignado no relataria do l\li
nistel'io da Agr'icultura apresentado na l' se ão da 16' legis
latura, em 18"17;
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« Do que vos tenha eommunicado sobre est int r's anto
as, umpto, posso concluir qu, e eh gal' a estrada de ferr'o
D, Pedro II ei margens do . I'rancisco, o que evident ment é de
proximo futuro, poderemos neste dia declarar, com legitima
ufania que a rêde de faceis communicações interna entre e ta
capital e o extremo nórte do Imperio, é uma realidade.

E sel-o-ha, seo-uramente pOl'que a nação que por sua vitalidade
construe uma estrada de ferro de 1,300 kilometro , que tal é a
distancia desta Corte ao . Francisco, póde tambem vencer o
espaço de 293 kilometros para realisal' um do mai ousados
commeHimentos da geração cont mporanea: a e trada de ferro
do Rio de Janeiro ao Pará! »

A extensão de tas estradas de ferro já entregues ao tra~ go,
é a eguinte:

A estrada de ferro da Babia conta 23345 kil. ou cerca de 34 "/0
de sua extensão total, llS 'im de tribuidas:

EstL'ada ino-Ieza. ,. . . . . . . . . . 123,460 kil.
Prolongamento de Alagoinhas a Serrinbas .. ,... 110,000

Sobre e ta estrada de ferro is o que recentemente foi publi
cado na gazetilba do Jornal do Commercio n. 16 de 16 de Janeiro
do corren te anno :

«( FERRO-VIA U BAHIA AO ,JOAZEIRO. - O . r', mini tl'O da agf'i
cuItur'a at:torisou a dif'ectof'ia de ta e tl'adala eJIectual' o estudos
neces ar'ios ii. onstrucção de um r'amal que, partindo de Ala
O'oinba , esta ão terminal da linba con truida pela 'ompanbia
ingleza. Vei ter a Timbó, Este ['t\mal atl'aye sari uma zona da
mais productoras da provincia da Babia certamente contri
buirá para augmentar o tl'afego da linba pl'incipal. A de peza
com os reCeridos estudo en,Í, reali ada por con~a do cu teia,
devendo ser mais tarde indemnisada pelo goveeno ou p'la
empreza que tomal' a si a on trucção. exploração go o do
ramal. (1)

E' sabido que até Alagoinha conta a linha 124 kilometro m
cuja construcção foi despendido o capital de :C 1. '00,000, qu
gosa da gar'antia dejurode7 'lu ao anno, sendo 5 '/,garantidos
pelo Esta]o e 2 '/0 pela provinda da Bahia. lnclusiv a gar'antia

(1) J':l 'onslruido e com 78 k. de cxlcnsão. Aberlo ao lml'cgu ClJl lBtiú ;
elHl0 SCllIpr npre,:clltatlo, ~b', lS\1" , (. 11"[. nlps rle..rl~il~.
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provincial, que ha ido pagCL pelo E Lado Lem e Le de pendido
com lal erviço, 1.1. conLar de I 60, cerca de 25.000:000$, emquanto
o capital do accioni ta', calculado ao cambio par, pouco excede
de 16.000.000.000.

De Alagoinha começa o prolongamento construido por conta
do E Lado, achando-se já aberto ao Lrafego cerca de 111 kilo_
metros aLé Serrinba, e continuando a construcção em direcção á

illa-Nova da Rainha. )) (1)

:Na e trada de ferro de Pernambuco 6 se acha em trafego a
e trada de feiTO ingleza do Recife á Una, ou cerca de 16 % de
sua extensão total, vi to não ter ido ainda entregue ao trafego
nen hum trecho do prolOJJO'ftmen to cuja linha se acha em con ._
trucção até a villa de Garanhun~, 2) com um desenvol,imento
de 145,432 ki1. assim de tribuidos :

l' secção .
2' » •••• " ••••• " •••••• " •••••••••
3' »

61,428 ki1.
42,000 »
42,004 »

o prolongamento de Garanbun á Bôa-Vista,. foi addiado para
O futuro, por cau a da construcção da ferro-via do Recife ao
CarU;l,rú.

Quanto á e ·trada de ferro D. Pedro II a extensão em trafego,
da Côrte a arandahy, é de 419,495 kil. ou cerca de 32 n/o da sua
xt nsão total. (.)

Pelo que a aba de ficar on ignado, se ve que as e tradas de
ferro con iderada, 'om direcções normaes ao curso do arande
rio com seus immenso.'1 percll7'SOS, seus lentos desenvolvimentos
e entre si desputando preferencias não devem er comparadas
com a feno-via de Paulo AlIon o, com direcção parallela ao re-

(1) E' e'tn villn. n ultima c tnção em tra.l'cgo.-Desla 321,993 kil. de Ala
goi nbas e 445,333 da C~lpi tal jo :I. ta10.

(2) E.'3ta estrada acha-se intciramenl ('011 truida até esta \':i1la com
146,620 liil. de ext n ilo, a partir de 'na.

(3) A exten'ii (1:1 linlm do entr li la estrada ('111 l1'afego é actual-
mente d GIO,Gü:J kil. a sim de tribnida:

D,· " pitallL Lafayette-bitola 11\. 1,60- IG2,290 kil.
De Lufay te lL S banl- >l J ,O -120.402
Do . itba,'(L em dil'ecçâo a SantCt Lu:;ia-bilola m. 1,0-23,000 kil.

2ü
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ferido rio ou antes desenvolvendo-se lateralmente a sua l' glOa

obstruida, com o seu relativamente diminuto percurso de lli
kilometros (17,7, leguas brasileira ), isto é, menos da 1/5 parte
da menor das tres referidas e trada , ou a da Bahia, e exclusi
vamente destinada a effectuar a ligação da extensa região superior
navegavel do rio de S. Franci:sco: pelo seu proprio valle, com a
região inferior já navegada a vapor e em contacto com o oceano!

Os serviços, pol'tanto, que a ferro-via de Paulo-Affonso é cha
mada a prestar aos ribeirinhos do grande rio, O que não carece
de demonstração, são differentes dos que poderão prestaL" ás es
tradas de ferro citadas.

Conseguíntemente, a concul'rencia que entre si fazem estas
ultimas estradas de ferro não poderá attingir a de Paulo-Affonso)
exclusivamente visando o serviço do rio de S. Francisco, e desta
sorte pela sua mais rapida conelu ão, encarregada de accelerar
o desenvolvimento dos fecundos germens de riqueza de seu opu
lento valle) preparando os elementos de sua grandeza futura para
satisfazer mais tarde os interesses das grandes linhas ferreas
que neste momento, considerando-o como objectivo, o demandão
por pontos diverso' e en tre i affastados.

Em apoio do que tão pedunctoriamente deixamos assim esbo
çado, vamos reproduzir aqui, não só o juizo expendido pelo
illustrado autor do Ant~uario Industrial já citado, como o que
deixou demonstrado o Sr. engenheiro Krauss em seu ~'elatorío.

Eis o que se lê no referido Am~uario Industrial, á pagina 116 :
" Si algum dia ligar-se JaLobá ao porLo de Piranhas, nas Alagélas, por

uma estrada de ferro, como querem os que tudarão ullimament a ques
tão sobre meio de vencer as dif'ficuldaues llotepostas pela natureza na
sel'ie das cachoeiras, enLre as quaes figura em principal lllgar a do Paulo
Afronso, I;omo UlJl <lmgão 011 f miveJ g'LUUU:l que :l natureza poz alli para
marcar os terminos <la uavegação e commercio d.aquel1as paragens, a es
trada de ferro de Pernambuco não poderá auferir grandes vantagens da
estação terminal em S. Francisco (B6a-Vista).

Embora a realização do projecLo desta estrada de ferro, voHeando i'l

cachoeiras, não seja uma coisa tão facil como parece, nunca poderá p,'eju
dicar a da Bahia.

A questão da prefcrenci!l só póue porLanto admittlr-se a respeito das
estradas da Bahia e D. Pedro II, se por ventura n!lo se quizer, como
aarece de razão, prolongar amba' ao mesmo tempo: uma'proourando o alto
S. Francisco sem grande pl'essa de la chegar, outra se uindo em direitul'a
do Joazeiro.
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J)" seu lado o 'r. engeuheiro Kl'auss, em seu relatorio de 2-1 de Março
d J869, i 'to é, dois anno' antes, já havia deixado consignados os seguin
les itens, deduzidos de sua « TaiJella deJretes para as dftTerente oias de
communicação I'elatioas ao alto . Francisco, calculado paI> al>I'obas
l°, que, no e tado aetunl de viação, é mais baralo o transporte da villa da
Barra, rio abaixo a Penedo, do que por via do Joazeiro a Bahia ;

2°, que, no ca: o da abenura de uma via ferrea entre Joazeiro e Bahia as
:<lla~ vanlagens pouco erião aprovei lavei aos povo de Joaztlil'o rio abaixo
>l vi La da maior barateza de tran porte a Penedo;

3', quo, pela carreira de l~aulo A.lfonso, !í despeza de lrau porte desde
Penedo at n villa da Barra do Rio Grande, não seria maior do lue hoj e
é para Cabrobó, e em toda a extensâ do rio mais barata, do que em direi

ura a Bahia
·1', finalmente, que pelo projecto da via ferrea lJahiana, o frete vJrá a

eXl:eder do da carreira de Penedo:

Da Barra do Rio das Velhas por, ..
Da illa da Januaria. por .
Da. Villa da Barra do Rio Grande por, •..•......•
Da Villa do Joazeiro por ..
Da Villa de Cab,'obó por. .

ali %
44 r.
62 o/.

62 %
160 %

vista pois, \le le.. rcsuUa.dos l:Oncluio a'luelJe ng uheiro, como não
podia deixar do concluir, sào suas textuaes palavras, que nem que já es
tivesse trabalhando lt oiafe,./,ect bahiana ate ./oa;:;eiro, razoavelmente elta
não podel'ia nUIl<'a impetU,' a realisaçc'io do pI'ojecto ck Paulo AUon.•o ; o
'111al, atlenlas u. suus immensas vantagous commerciaes e politicas, sem
pre ha de conseguir- e, eja mais cedo ou mai tarde, sobre tudo sendo
empreza, que ofIerece grandes lucros aos capitaes nella empregados. )l

J ortanto, se a e truda de ferro de Paulo Atron. o de clil'ecção diousa ua
rIas strada' (IUU actualmente considtll'ão como o 'eu objectivo o rio de
~. Frau ··sco, e rJ,iLreFe'~tes destas 1lltima~ quo vão servindo immediata
Illenle os interesseR peculiares de sua~ respectiva provincias, ra 'gando
novos horizonte á civilisação e progresso das localidades por ellas atra·
vessadas, quando a de Paulo Affonso exclusivamente se destina a servil' a
todo o S. Francisco, suporlOt', tran'p nllo paraeste fim uma região deserta
uão só nunca poderá prejudica" a e trada de ferro da Bahia. com~
perfeitamente disse o ~llustrado aulor do Annuario Industrial. como tam
bem a realilação de sua construcção nunca poderLa ter sido impedida pela
referida de ferro da Bahia nem mesmo que já e 'tive se eUa em traj'ego
até Jocueiro, como concludentemente demonstrou o engenheiro Kl'aus..

contrari" llissn seria desconhecer inteiramente o que se pas a em ou
tros paizes, J.l~lo" e.!l.emplos <!ue alie" nos mIllistr o. cm 'lua as por<.(õe~

ob;:rl'uidas de ens no;, li egav IS, ou tornado' navegavels, quando ~
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Ganali,;a,õos de ,;eu' propriosj leitus nrLO ~ão pos i\'ei' ou nmtojosm;, são
sulrlituidas por canaes ou vias ferrea lllteraes, ligando os ponto' extremos
da secções ob truida',

A sim, logo que ror l'eali ada o dt'sobstrucção da 3- 'ecl,'ão rIo rio d
S. Franci co, segundo a pl'escripções e tatuida pelo notavol engenheiro
Roberts, como ú possivele oantajoso de ser renli ado, d ,orto quo admitta
a referida ecção uma navegação a vapor franca em lualCju r estação,
tant<.> nas cheias como nas ,'asantes extremas do rio, para na'lios de lm,O
de calado, largos ão os horizontes que se abl'irão li estrada de ferro de
Paulo AI1'onso, pai qu a ua Gon trucçno satisfaz plenamente as a pira
ções da popula~ões ribeirinhas de uma outra margem, em toda a exten
são do desenvolvim nto do grande rio, por ser ella o escoadouro natural
dos próductos do seu immclI "alle,

Sob esse ponto de vi ta, pois, :J. e traela de ferro d.e Paulo Alloll o é sel1l
I'lval, e uma da' d~ maior fllluro] do Imperio,

Se, porém, o que não é para acreditar-se, não for levnda a eireito ades
obstrucçõo do rio de S. Francisco, é claro que, limitado 'orno ficaria o
movimento de seu 'trafego, as suas rendns não ch garão para col)rir as
despezas 'de seu custeio, por mais zelo a e economica que fUI' a sua admi
nistração, o que a1iás já foi previsto pelo engenhlJiro Robert quando
c exprimia em seu relataria:
« Acontece que o melhoramento do rio, a ','ill1 COUlO o transporte Ouvial

sobre o rio melhorado, deve ser considerado em ccnnexão com o trans
porte sobre a feno via de juncçrlo (portag raih.2. ) em v011.n da catarata
de Paulo Afi'on '0, porquanto, ,cm a abertura e '';~ esla linha ferrea, é
algum tanto duvidoso que o transporte por meio de vapores no alto
Francisco possa tornar- e proveHo o.

Se o commercio vinlouro entre o alto e o bl1i..o S, 'ran 'j co ti"es de
limitar-se, como :l~ora, a s l' servid.o por animacs do carga, e to facto
constitui!'ifl, por nssim dizer, um bloqu io, represelllarin nma tnxa ou
imposto sufíiciente para rClrimir fl iniC'intiva em todo o valJp do alto
S. Frnllci co; e beneficio lIluito diminuto colheria publico do aperfei
çoamento da nnvega~ão.

Presuppõe-se pois lue a ferro-via enlr Pil'anhas Jalobá, qn está
hoje bastante adiantada, será concluida e aberta ao tra~ go em connexão
com a navegação por vapor no alto S. Francisco,

Pai' outro lado, sem o~ melhoramento, do rio que permittam a na e
gação por vapor a partir de Jatobá, a ferro-via seria qU:'lsi inutil, desdo
que durante grande parte do anno, e talvez em todas as estaçõe , tive se
de haver em Jalob:"l a baldeação da <::strada de feITO por animaes do cal'gu,
e vi ce-versa.

E' portanto bem evidente qu a feno-via e a via fluvial m lhorada mu
tuamente se completam; e que a realisação de uma sem a outra, ,eria
um. desperdicio maiB ou -menos conside/'avel de dinheiro, li
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Felizmente para todos os ribeirinhos do rio de S. Francisco,
m boa hora deliberou o governo mandaI' examinar não só a

paete do rio de S. Francisco dada como innavegavel pelo en
genheieo Halfeld, como conhecer da possibilidade da construcção
duma t/'am-road que ligasse os pontos extr-emo das regiãe'
navegaveis situadas acima e abaixo da cachoeira de Paulo Affonso.

D sta commi são foi incumbido o engenheiro Krauss, que ainda
de ta vez confirmou os rediLos de que merecidamente gosa como
tlistincto profi sional.

Eis os per iodos relativos ao assumpto, com que começou elle o
eu relatorio :
« As cachoeiras de Paulo"Affonso, interrompendo a navegação

do rio de S _Francisco, o dividem em baixo e alto S. Francisco:
o primeiro com 42 leguas de navega ão a vapor já estabelecida e
commercio florescente, durante que o segundo, apezar da van
tagem de uma navegação de mais de 300 leguas, e de elemento
uaturae de riqueza, é de commercio acanhado, em luta com
difficuldades, que não o deixão pro per-ar, porquanto lhe con
tinúCt ser vedada ahicta livre ao mar.

A alta conveniencia de abrirem- e ao commercio universal as
suas paraO'ens, com as vantagens que dalli havião de provie ao
Imperio, forão desde muito conhecida . Os primeiros passos',
porém, neste sentido, só derão- e em 1853-foi pela decretação da
strada de ferroldo 'Recife, e mais tarde pela da da Bahia ; ambas
om a am~ição de bamar para o eu lado os producto da parte

sUl erior do rio.
fIa ponco, concederão-se tambem auxilias em beneficio da na

vegação a vapor não ó no alto S. Francisco, como igualmente
do seu confluente, no rio das Velha - ; achando· e esta emprezas
em via de realiséLção.

Mas as referida estradas de felTO depoi de terem chegado
apenas á quinta parte do comprimento, que e propuzerão alcançar
nas margens do rio, pararão peran te a difficuldade de achar meios
sufficiente' pal-a levar avante projectos, que não podeeão dar
recompensa ao emprezaeio enão depois de longos annos, e hoje
se consideeão esterei .

Quando se trat.ava de organisar as respectivas companhias,
suppunha-se praticamente impossivel a navegação de Bóa-Vista
rio abaixo, e couflrmado este Ol'ave erro pelosJrabalho d euge-
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nheiro Halfeld, parece que seriament ninguem mai e lembrou
dorival que, por aquelIe lado, poderá disputar o terreno cobiçado
pelos competidores do Recife e da Bahia.

Entretanto tendo apparecido informações menos inexactas
mais favoraveis á idéa de desobstruir o rio, cobrou-se nova eSpe
rança de poder abrir-se caminho barato pelo eu proprio valle :
e oràenou-me o governo imperial, por aviso de 16 de Março do
anno ultimo pas ado, expedido pelo Mini teri0 da Agricultura'
Commercio e Obras Publicas ao presidente da provincia daR
AlagOas, que procede se aos respectivos e tudo, i to é, aos es
tudos preliminares de uma via terrestre, que ligue o commercio
do alto ao do baixo rio.

Em cumprimento desta ordem procedi ao reconhecimento O'eral
do rio, desde o porto elas Piranhas ate a cachoeira do obra
dinho, e por ser um, a estação terminal dos vapores do baixo
S. Francisco, e o outro o ultimo empecilho da navega ão, na
subida á Pirapóra, ficou comprehendido no meu exame todo o
omprimento do rio de navegação embaraçada ou duvidosa.

s primeiros resultados da viagem tive a honra de apresentae
ao Governo Imperial por intermedio da pr sidencia da pl'ovincia
das Alagôas, em 12 de Ago to do proximo passado: e tando
naquella occasião de volla do alto rio ainda em argem Rr-donda.

Declarei que não punha a minima duvida na desobstrucção do
canal navegavet desde SobradinllO e TTargem. Redonda e mais tarde
convenci-me das vantagens de estender-se a I1Clvegaçt7o me8nw até
Jatobá, d'onde em diante não IICt di(Jiculdade de c8tabelecer uma
via terrestre ate o porto das Piranha, ((pena.'; d' 1.5 3/.j leguas
de comprimento».

Para aquelles que conhecião O rio de S. Franci co os resultados
alcançados pela commissão Iüauss farão conside!'ados um a on
tecimento, por mudar completamente a face da que tão, reduzindo
a proporções minimas o desenvolvimento que era pr ciso da!' ao
meio aperfeiçoado de transporte que deveria por em conlacto o
alto com o baixo S. Francisco.

Estes resultados forão devidamente apreciados pelo Governo
Imperial, como se acha consignado no relaLo!'io do Ministerio
da Agr·jcuItura de 1869 DOS termos reproduzidos neste livro a
pagina 86 DOS artig0s sob os titulas. - Explorações para na
vegação do rio elas Velhas desde Sabará ao rió de . Francisco
e deste ao ocerlao e tram-road do rio de S. Francisco, e forão P0l'l-
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terioell1ente em 1879 coofiemados pelo autoeisado juizo do emi-
o ote engenheiro americano William Milnor Hoberts.

Conseguintemente, a construcção da ferro-via de Paulo Affonso,
como meio aperfeiçoado de transporte e o mais apropriado para
ligar o commercio do alto com o do baixo S. Francisco, era me
lhoramento altamente reclamado pelos arande interesses da
viação pu blica.

A construcção da e trada de ferro de Paulo AfIonso foi auto
risada pelo decreto n. 6941 de 19 de Junho de 1878. E te decreto
é do theor eguinte:

DECRETO. N. 6941 DE 19 DE JUNHO DE 1878. AUTORISA o E TUDO

nEFINITIVOS E CONSTRUCÇÃO DA ESTRADA DE FERRO DE PAULO AFFONSO

NA PROVINCIA DE ALAGÓAS E PERNAMBUCO.

Hei por bem autori ar que se proceda, por conta do E tado ao
e tudos definitivos e construcção para a bitola de um metro, entre
trilho 1 da estrada de ferro de Paulo Affonso, nas provincias de
Alagôas e Pernambuco, desde o porto de Piranhas até Jatobá.

João Lins Vieira Cansansâo do inimbú, do Meu Con elho, Se
nador do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, e Mi
ni teo e Se retario de Estado dos Negocias da Agricultura, Com
Commercio e Ohra Publicas, assim o tenha entendido faça
executar.

Palac,:o daRia de Janei/'o, em, 1.9 de JlL71/1O rte 1878, 5,' da Inde
pendencia e elo Im1erio.-Com a rubrica de S. Magestade o
Imp radar: João Lin ieiea Can ansão do inimbú.

O decreto acima f@i muito discutido no Senado, não só sob o
ponto de vista de sua legalidade como de sua. utilidade.

E foi sem duvida paea que ficasse bem demonstrado este ultimo
ponto de vi ta, que o Governo r oh'eu mandar proceder a novos
exame' no rio de S. Francisco. incumbindo desta com missão a
um engenheiro especiali ta de reconhecido e incoute tado meee
cimento.

Os brilhantes resultados obtidos pela com missão Roberts, e
consignados no seu iropodan tissimo relatoeio, derão razão aquelles
que havião reconhecido a ua utilidad.e, e hoje, poderemos accres
c ntar que o relataria alludido deve . er con irlel'ado cama a
ultima palavNl soúre o rio ele S. Francisco,
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Da discussão havida via-se que, senão fossem a condiçõe
anor-maes do paiz, por causa da secca do Ceará, e lembrar-se o
Governo de moralisar a esmola a con trucção da fer-ro-via de
Paulo .....ffonso, teria ficado adiada para um longinquo futuro, con
tinuando desta sorte o alto S. Franci co a ficar eqllestrado, por
longos annos ainda, do commercio do mundo,

Conseguintemente pensamo que o decreto n. 6941 de 19 de
Junho de 1878, o illegal e arbitraria, como foi entüo considerado
ba de ser de ignado no futuro como o ponto de partida da gr-an
deza e pro per-idade do immen o valle do rio de . Franci co,
a sua data a primeira inscripta no livro em br'anco do r. Mini tro
da Ageicultura de 1869, em cujas paginas se terá de escrever a his
toria dos progressos dos povos, que habitão essa regi(io dotada
pela natureza de tantos beneficio., mas destituida de um do,~ mais
essenciaes, a facilidade das communicações,

fi

TRAÇADO ADOPTADO NA CON 'TRUCÇÃO DA E TRADA DE FERR DE

PAULO AFFONSO E UA 'ONDICÇÔES TECHNICAS

o traçado adoptado na construcção da e trada de Ierro de Paulo
Affonso foi indicado pelo r. engenheiro Kraus em eu relataria
de 24 de Março de 1869, publi ado como annexo sob (l lettra Tao
do Ministerio da Agricultur-(l do refeL'ido anno, nos eguint
termos:

Partindo de Piranhas segu a via maegeando o eio ~té l\-ova
Olinda e aproveitando as inuo 'idades do terreno, pa sa par'a o
valle do riacho Cipó, sempr- conseevando a declividade média d
1,40 (2,5 u;o), com cuevas de raio ainda toleravel para o ,)'st ma
de tramroad.

Subindo em 'ontinuação pela maL'gem diL'eita do riacho Cipó,
apL'oxima·se o traço ao caminho do Carralinlw, atravessa o L'iachCl
Lucú, pr-oximo á fazenua da Lagàa, e passando entre o Pico do
Curralinho e a serra. do Olho c{'Agua do Paulo, ganba a alLura das
catingas do Olho d Agua do Casado, com declive de 1,190 a
l.75, e curvas que não estarão IÓL'a dos limites mar'cados pelo
decr to Ide 22 de Fevereiro !de 18G8 e por- consiguinte poder-ão
ser-vir- logo lct via permanente.
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Desce a via com o declive de 1.300, pouco mais ou menos, para
diminuir a despeza com a pa sagem do riacho das A[JUas Mortas,
subindo depoi de novo com l.75 até checrar na altura da divi a
da agua entre a erra Tiririca de um lado e a Malhada das
Bestas com a erra do Casto do outro.

Segu d'alli, descendo com a declividade média, de cerca de
1: Oao valle do riacho do Onça e o rio Craunam, donde em diante
pa a pelos ertõe do riacho Icó, Xin,r;rj e rio Batóque, confor
mando- e a p quena ondulações do terL'eno com declives empre
uave .
Do rio Batoque alravessa a linha as catinga da Lagoa do

Poço do Onça e chega tL sua maior altura ao pé da erra do Fogo,
que jaz cerca de 260 metros obre o nivel da estação de Pi
ranhas.

D'alJi pa a para o ertão do Páo d'A1·CO. e atraves ando o
ríacho da Gangor/'(( e a baixa do FUN'io entr'a no valJe do Sal
gadinho.

Em continuação pa a o rio Jifoxotó no lucrar denominado
Volta.

Todo
tanto no
clives,

Terrenos um pouco mai a cidentado serão talvez encontrados
na ubida p lo valle do ria ho lIIanoel Joaquim. A via eguindo
depoi pelas catinga do riacho das Bananeiras, continúa alterna
tivamente subindo e descendo, mas sempre em declives muito
ommodos, até Rio Fundo, onde d novo aPI roxima ao rio de

S. Francisco,
Do acco do Lourenço corre pela planicie quasi em linha re 'ta

ao r'iacho do Brejin/w, e costeando a penedia denominada
1 ot;ões, que existem ao uI do errote do Brejin/w acompanha
em seguida o '. Franci co até Jatobá em terrenos planos a alvo
da enchentes do 1'10.

O e tudos definitivo da linha indicada derão o traçado appro
va lo pelo governo e descripto á pagina 19, do relataria do Mi
nisterio da Agricultura de 1 79, nos seguinte lermos:

Pal'tindo do porto d Piranha', na altitude de ·16m 50 <.l.cima do
nivel lo mar, seguir<i. em rampa margeando o . Francisco, pas
'al'Lt por NaDa Olinda a 3 kilometro do me mo rio, e dirigir- e-ha

ao valia do riacho do Cipu, na ai titude d 15GIO,
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'ontinuando em rampa LI'ansIortt o ria ho Poço do al,gaâo e
o do Imbuzeiro, attingindo neste ponto a altiLude de 245m ; e
descendo ao riacho do Cascavel, no kilometro 14 com a cota de
227,50, subirá de novo, transpondo o riacho Cacimba, no kilometro
15, e o do Oarical'!J, no kilometro 16, na altitude de 241,01 60.
Deste ponto descerá a linha ao riacho do Lucú', no kilometro 20,
com a cota de 216m ; ª contornando o pico do CUT'ralinho até
galgar a garganta da serra do Olho d'Agua do Paula, na altitude
de 301 m , onde terá ocórte414 metros de extensão e ]201 de altura
maxima, descerá em demanda do riacho Aguas Nlortas, que atra
vessará no kilometro 2!:J, com a cóta de 244m , passando tambem
os Olhos d'Agua do Casado. Daqui seguirá em rampa, contor
nando as serras do Cangambá e Malhada, a galgar a garganta
entre as serras Tiril'ica e do Costa' e dirigir-se-ha, em contra
rampa, a ganhar o valle do C7'auná, atravessando no kilometro
35 o riacho Poldrinho e no 30 o denominado-Onça.

Subirà pela margem esquerda do CT'auná, que terá de transpor
no kiIometro 40, abaixo do riacho do [cd, cujá margem direita
remontará até o ponto terminal da I' ecção.

Do valle do riacho do Icd até as suas cabeceiras subirá a linha
na altitude de 281"',1, atravess'indo o Xin{/d, no kilometro fi

da 2" secção. Approximando-se no kilometr'o 11 do riacho Aguf(
Bàa, que acompanhará até o kilometro 13, seguir"i d'ahi em de
manda do riacho Batoque, que tran. por/L no kiJomet.ro 14, na alti
(,ude de 253"',90.

Partindo d'ahi em rampa até a altura d 297,'100, kilomeLl'o 17,
dirigir'-se-ba pelo valle do riacho do Poço d(/ Onça até o leilo
metro 24, onde attingirá a cóta de 329,4.

Deste ponto seo-uirá em pequenas rampas e contra-rampas na
direcção do riacho do Lageil'o Atia, que acompanhnrá até o kilo
metro 30 onde terá de atríJ,vessar com a cóta de 30601,90, e d'ahi
em rampa pelo seu valle até as vertentes no kilometro 33, pauto
da maxima altitude da linha, 357,40. Descerá então aos riachos do
Gangorra e do Salgadinho, sendo aquelle tran. posto no kilometro
38, com a cóta de 2890140 e este no kilometro 42, com 27501 ,0 de cóta,

Começa d'aqui a3' secção que tem de seguir em busca do rio
Moxotd, o mais importante de toda a linha.

Transposto o rio com a cóta de 273m,50 dirigir-se-ha em rampa
pelo valle da riacho Manoel Joaf)lâm, a cuja ve)'tentes chegaJ'á
no kilometro 6.
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Pro eguirã at \ o riacho da Bananeira , no kilom tI'O 16, com
805m Ode cóta. No kilometro 17 atravessará o riacho do Icá com
a cóta de 309m ,50, e o de Agua Doce e do Moura no ki1ometro 19;
e proseguindo em rampas e contra-rampas, transporá o riacho
d'Agua, no kilometro 23, e o ribeirão dos Gressos, no kilometro
23 com a cóta de 28701 ,10. A partir de te ponto approximar-se-ha
novamente do S. Francisco, que irá margeando até Jatobá, atra
vessando Lerrenos planos e isemptos de innundaçõe , comquanto
muito perlrego os. Cortando no kiJomeLro 29 o riacho do Breji
nllO, com a cóta de 295,50, terminará Ela altitude de 299m,58 sobre
o nivel do mar.

A direcção geral da linha é NO.
O caracteres technicos deste traçado são os seO'uintes :

PROJECTO DEF1 JITIVO

o

3

LINHA 1 ECÇÃO 2' SECÇÃO 3' iõECÇÃO I TOTAL

o I
<- Recta... 149-0.653 22581.<00 18962.11/6 56495.42zw
:;;::

23571.147~ CurDa .. 22078.200 14657.030 60306.37~

7-
:::i 'fatal. .. 38521.800 44660.000 33620.000 116801.80..:
? .\'iopl ... 6,32.230 13231.983 1l41R.830 ::l1~83.04,...
z
til
::E

/Jeetive. :l)() g.mo 8112 .017 22')01. r~o <'5aI '.75,-<
,..l
C:l
>
z ToLal. 3 521. 00 44660.000 33620.000 116801. 00

LI 'f-!AMENTO

Rectos .. ...•........••...............

Gn7'ooN . ......•...•..•...........•...

4 ,37 '/0

51,63 'f.

{
Minimo .

I'{;.üos de 'urvaLul'a
iVIaximo . 859,46

NIVELA~JF:NTO

jJe niDel . .•.......•............. , ...• 26,96 '/.
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\ ubindo ..
Declividades )

{De cendo .

t
·Minima ..

Declividades .......
Maximil .

III

42,06

30,9
0,005

0.030

ESTADO DAS OBRAS DE O T TR CÃ DA ESTRADA DE FERHO Dl~ PA LO

AF(o'ONSO ATI~ DEZEM BRO OE I

Os estudos def1nitivo,' desta estrada ti eão com ço a 7 ue
Ago to de 1878.

O· trabalho d sua coo tru 'ção lorão inaugurado a 2:3 de
Outubro do referido anno.

O credito votado para as uas obra eea de 100 conto mensaes
ou 1.200:000S000 por anno.

A lei do orçamento n. 2940 de 31 de OutuiJl'O de 1 79 r duziu
este credito a 700: 0008000 annualmen te.

As obras lorão poe isso reduzidas.
E como não tivessem sido appeovados pelo Govemo Imp rial o '

contractos celebrados para a con trueçãode obras d'arte e as'en
tameoto da via peemanenle, farão a que e estavão ex utando
suspensas no dia 13 de Setembro do anno passado.

Com a vinda do novo em prezaria desla obea tiveeão lias
começo no dia 30 de Mar o do anno corrente.

A interrupção, pai, havida ne t serviço roi de 6 m zes, com
quanto fo sem ne te intervallo executada' adn ini trativament·
algumas pequeoa' obea d'arte pal'a o regulai' pro eguiment do
movimento de terras e a 'sentamento da via I eemao nl,e d . d
kilometro 20,30:)'", em que deixou o x-empi'eiLeieo,ao kilometl'o
28, nos Olhos d'Agua.

O serviço do movimento de terras foi igualm nte suspen o no
dia 1 de Fevereiro do COerente anno, por falta devel'ba.. Con e
gaintemente vê·se que e não tivess havido as intel'l'upções as
signalac.as. já e 'taria t l'minada a eonstl'ucção desta stradl\ de
fe 1'0, tendo-se em vista o que actualmente falta para a ua con
clusão. A extensão total da linha entre Piranha e Jatobü. ;
de 116,801'",8 assim distl'ibuidos:

I' secção .
2' » ..
3' )Y ••••••••••• , ••••• , ••••••••••• ,

38,521,

44,600,0
33,6:20,
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l' 'ECÇÃO

Inleiramenl con lruida e j-i. liO'ada pelo lelegmpho a e lação
cenlral em Piranhas.

E la secção mede o de envolvimento de 38521 m
, •

II movimento de terra executado nesta. ecc;ão foi o eO'uinte:

Volume extrahido, metros cubico ...
que corre ponde a metros cubicos.

pOl' metro orrenle:

E le volume total foi assim distribuido :

32. ,403,136
8,453

Terl'a .
P dra solta ·
P dl'eil'a ..

153.643,273 ou 46,64 0(,

73.613,n 6 ou 22,35 n(.

102.l46,4'i7 ou 31,01 'lo

OBRAS DE ARTE

Conlém esk1. 'e ·çã.o 4 ponte, 23 pontilhões bo~!l'os.

Ponies.-A quatro pontes são: uma com 3 wãos de 6m ,0 em
Piranhas; uma com lOm,O de vão em 'ova O' da; e 2 com 15
metros de vão no Lucú e AO'ua 10rta, com e co tros de al
venaria e superstructul'a de madeira.

2' SECÇÃO

Esta 2' secção que mede um rle 'envolvimeoto de 44.660 já se
acha igualmente 00 tl'uida, tendo a ponta dos trilhos ficado no
fim de D z mbro ultimo, na estaca n. 1.350.

O movim nto ti ler'l'al:'xeculado nesta ecção foi o eguinte:

olume extraltido : - m. cubicos ....
ou cOITe::;pondeut a -mo cubicos ..
por metro corrente.

E te volume total foi as im di tl'ibuido :

11 .856,352
2,66]

Terra .
Pedra solta , .
Pedr'(\Í['[I,. " , , .

77400.382 65.12 0
(.

19±40.381 16.36°("
2201i.5 9 18.52 o~

OBRAS DE ARTE

Esta secção coo têm 6 pon tes, 24 pon tilhõe 73 boeiros. As
6 pontes, medindo toda 60m de "ão, ão as construida obl'e os
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riachos do Onça, Craunam Batoque, Gangorra, Furão e al
gadinho, todas ellas com 10m de vão, exce[ to a do Cl'aunam com
]5, e Furão com 5. Até o fim de Dezembro ainda não tinbão sid
collocadas a super'sLructura da tre ultimas.

3' SECÇÃO

Esta ecção mede um de 'envolvimento de 33,620m .

Os trabalhos de movimento de terra forão su pemlo: por Ialta
de verba no dia Iode Fevereiro de 188!.

Até aquella. época a extensão da linha con truida era d 20725111

ou 61,64 do desenvolvimento total da secção sendo o movimento
de terra operado de metros cubicos 41346,'782 ou !TI. cubico 1,226
por metro corrente.

Este movimento foi a sim disteibuido:

Terra.... .. . ... . ... . .. . . . .... . 2'789,987 ou 67,:..6 '/
Pedra solta................ 7825,750 ou 18,93 '/0
Pedreira " ..•.... 5711,045 ou 13, 1 '/u

OBRA' UE ART~;

Achão-se construidos os encontros e o pegões da grand pont
do rio Moxotó com 156m de vão, e 7 ponteR e 20 b eiros.

Falta ser ainda 'onstruido nesta secção:
1 ponte de 10m •

1 pontilhão de 5m •

66 boeiros.

RESUMO GERAL

Re ta a consLl'Uir em toda a lin1Ja :.I.t.é 31 de Dezem uro J. 1881.

Extensão de via na 3' Secção .. o ••••• 00. o o

ou 38,36 '/0 do seu desenvolvimento.

Movimento de terra:

Metros cubicos , o 3746'7,36
Obras de arte :

Pontes
Pontilhao
Boeiros

I de 10 !TI.

I

66
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VIA PERMANENTE

No fim de Dezembro a ponta dos trilhos tinha attingido ao
kilometro 65, faltando, por consequencia, 18 kilometros de via
permanente na 24 e toda a 3' e ultima secção.

Os trilhos são de aço Bessemer de Om,095 de altura e 20 kilo
grammas por metro corrente.

uperstruetura dejerro da grande ponte do Mozotó

.Esta uperstructura já sacha encommendada.
E' a obra de arte mai importante da estrada.
O seu comprimento é de 156,mo. Sem achar-se ella montada

não poderá proseguir o assentamento da via permanente na 3
e ultim~ secção.

ESTAÇÕES DA LINHA

São 8 as projecLada : a de Piranhas. kil. O; Olhos d'Agua,
ki!. 28; Talhado, kil. 41; Pedra, kil. 54; Sinimbú, kil. 69;
lYloxotó, kil. 83' Quür-aba, kil. 102 e finalmente Jatobá, ponto
terminal, kil. 117.

Deslas estações ó a de Piranha é que foi começada, achando-se
ella já coberlao

EDIFI lOS EM PIRANHA

Us editicios em Piranhas, destinados a armazem de carga'
casa d olficioMl almoxarifado, achão-:;:e ap nas com os 'eus
alicer e' constl'ui os.

LI liA TELEGRAPHICA

Já fuuCClOUêloUUO até a tlslaçao do Talhado, ki!. .H, e prosegue-se
na sua construcção.

MATERlAL RODAi TE

6 locomotivas (2 de Rogers e 4 de Baldwim), sendo 2 destas do
systema Consolidation.

.) are dI" pas ageil'os dI' l' cla
II )} mixtos

)l da 2" cl& !lO
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2 Carros de bagag ns
4 l) l) tanque'

32 » coberto para cargas
39 » aberto » )

15 TroJys.

DESPEZA

A despeza efiectiva realisada pOt' ua administração no exercicio
findo de 18 0-1881 e no primeiro eme tre do VIgente exerci ia
de 1 l-I 82, foi de 1.005:729 604, assim distribuida :

Obras de construcção .
Con ervação da linha. .
Traf go provi orio .

E por exercícios:

Exercicio d I 0-1881 .
» ) 1881-1882 (1' selDe tr·e).

'26:019$858
179:709S746

BREVES CO 'SlDERAÇÕES SOBRE o MELHORAMENTO DO RIO DE

S. FRANCISCO

Em 1 83, quando a construcção da e trada de ferro d Paulo
AlJonso tocava a sua conclu ão, alcançando o s u ponto termi
nal em Jato á, é que o governo I mbrou-se de l1111.ndal' dar cOlDeço
a obr'as de de"obstrucção do rio de . 1< ran i:co. A' i ta, po
rém, das instrucções que fOI'am expedida' para sse fim, publi
camos em Piranhas, o pequ no folheto sob o titulo acima, o qual
neste capitulo vai textualmente reproduzido. este.p queno tra
balho julgamos ter posto em evidencia o desacerto da resolução
tomada pelo governo de mandar começar.a obras de de obs
trueção da parte superior, rio abaixo, quando dov ria t r mandado
efiectual-o da parte inferior, rio acima. Eis O folheto al\udido.

o acto do Gove['l1d Imper'ial mandando pro 'eder as obra de
melhoramento do alto rio de S. Franci co, entre as D.choei['a~

da Vargem Redonda e Souradin/lO, detel'minanJo 'que estas fos
sem encetadas do alto desta ultima cachoeira, d'ahi em diante
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l'Ío abaixo, d cachoeil'a em cacho ira, até Jatobó, ]Janto terminal
da tradu d fel'ro d P,tU lo .\.IIon 'o, situado a uma di tancia
nlérlia de lO kilometro nju ante da cacboeira da ra/'uem R.edonda
em 'ez ue ter detel'minado o contrario, i to ti, que fossem ella'
('O 'etada da cacboeira da rar[Jem Redonda, rio acima, até a
Ju ubradinho como el'a natural, no ]Jat'ece inexplicavel desde
qu e pode dizer con truida fi, e trada de ferro de Paulo Alion o.
E como este acto do govel'no veio de algulTIa SOl'te influir sobre
o de tinos da fel'['o-via, cuja con trucção no' foi tão immereci
dament confiada, cumprimo' um dever, pondo em relevo que
o referido acto não con uItou o verdadeiro interesses do
paiz,

E, effectivamente, niio con uItou este acto os verdadeiros in_
teres es do paiz I orq ue, além de fazer retardar por alguns
annos ainda o desenvolvimento do tr'afego da ferro-via de Paulo
"\'ffonso, impondo- e desta sorte, pOl' longo tempo talvez, ao
he our-o publico, os onu' de eus con tantes deflcits, sobl'ecar

regou-s de uma maneira inutil o orçamento necessario para a
constt'ucção das obl'a , deter'minando<e que a commi são inculll
bida de levaI-a' a effeito, com todo o pe soaI e material preciso
para emelbante fim, Ias e fazer um tr'ajecto longo e de 'pendio-
issimo, afim de alcançar o l'Ío de S. Francisco acima da a

choeira do Sobradinbo,
E' o que iremo põr em relevo,
Entre o obradin/w, ituado a uma distancia média de ·!o~kilo

metro, á montante do Joazeil'o lonto terminal projectado do
prolonO"amento da estl'ada de ferro da Babia, e Jatobá, ponto
terminal da e trada de ferro de Paulo Affouso 'ituado, como já
ficou con ignad o, a ]Okilomett'os á ju an te da Vargein Redonda,
o rio de . Fl'anci co aI re enta o desenvolvimento de 428 IUlo
m tros ou T1 leguas geograpbicas.

E sta a 3' da ecções em que foi e 'te rio dividido pelo enge
nheiro Robert .

E' ju tamente na região inferior desta ecção, ituada entre
Var[Jent Redonda e Bo((-Vista, com cerca de 260 kilometros de
de envolvimento que se achão aecumulados o maiore obsta
eulo' ao estabelecimento de uma navegação reO"ular.

E' e.. ta r'gião que foi condemnada pelo engenheiro Halfeld,
omo não sendo susceptivel de ser' melhorada e portanto

innave[Javel.



De Bóa- Vista ao Joa eiro a -ia 1ilomeb'os a ju ante do . 0

bradinho o rio de S. Franci co se acha quasi inteiramente li rr'.
A estrada de ferTo de Paulo Affon o, cujo objectivo foi a liuação

lio alto com o baixo S. Francisco acha-se quasi construida,
entretanto que o Ira[ego do prolongamento da da Barua a.pena
alcança hoje a ,crrinha qu dista do .!oaz iro, pelo Ir'açad
Bulhã s, 362 kilometroi'\ ü,to " lIIai' tl 6G legua geocfl·apllica·.

V(\- portanto que. actualm nta, a desob tl'UCçãO do alto '.
Franci co muiLo mai vivamente intere a a e 'trada li f~rro d
Paulo AffoD, o do que ao I rolongamento da da Bahia.

Accre se além di so que e a obra de de obstrucçâo do rio
fo..sem enc tada da VrlT'f)em Redonda rio acima, as porçõe' do
l'io que fossem ficando de obsü'uida ,iriílo sendo imm diatament
ligadas á estrada de feno, e con eguintemente, por te apedei
çoado meio de tran por' te, com o oceano.

O desenvol imento do riode S. Franci co entl' o por-to d Pi
ranha , ponto inicial da e trada de felTo de Paul Arronso, e o
occeaDO é de 238 kilometros.

E' esta a 1" secção do rio de . FraDcis o, segundo a divi &0
feita pelo engenheiro Rob rts.

Assim, até que a obra tives 'em aI 'ançado á cachoeira do , '0

br(ldillho, ultimo ponto ob.. truido rio acima 'Llé PiJ'upur-a, esl,al'ia
,m onlacto eolU a relTo-via d Paulu AfTollso o segnint S pOli tos
povoado:> du rio de . Fran 'isco até a cidõld do .Joaz .iro. pela
margem direiLa; Pam bú (vilJa) CapiDl .['o· o (villa) e .loaz iI'
(cidade) e pela maraem e querda; a['gem Hedonda (povoaçâo)
Cabrobó (villa) B a-Vista (cidade) e Petrolina (cidade).

Desta maneira alcançal'-se-hia mai dil'e tament o objecli o
ria e trada de ferro de Paulo Affon. o.

A grande via de cOlDmunicação que a 'siOJ fical'ia e tabele 'ida
entre a cidade de Joa:Jeiro e o Oceano, apre entaria o de envol
vimento de 740 kilometf'O , sendo 623 kilometros fluviaes 117 de
estrada de Lorro, desta ma,neiL'a di. tribuiclo. :

Do Joazeieo ü Jato lJá ......•••.....
De Jatobü.a Piranhas : ..
De Piranha ao Oceano, .

'j tal ..•....................

KiL lluviae E. F.
385

)17
238

Il7

40
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.\~ flJl'I'uauuL'Ía' llUH actualmente tl'ausitãu (J la Lel'l'u- ia ue
P< ulu Alfon, o. cujo tl'allco já se e, tend' até a Qui xaba kilo
metro 102, 00m destino ti regiãe do alto ,Francisco até a cidad
do JOfl~eil'o como o ai por exemplo que para alli é lodo l'emetlidu
I'ela ref rida estrada. ,ão da (,)ui:JJrrlw Ir'an porlada elll eu las
dr' iIUÜlIap.,' atIa POI'tO uo .I{alho pouco iICiU1<J da oat:!JOeira dêL
VOl'gelll Redonda ,'enuo ahi embarcada::;, e seguindo pejo rio aos
ponloR de ' us destino, apezm' da difli 'uluades qu ofIerec sla
navegação, ]ll'incipalmente no tl'echo do rrio a Rulielloli, aOllde
" carO'a ão de canegada e pa ada~ por I !'ra, e as t:anúa
aera tada' pu 'bada.' ya ia , rio aeima,

Lo~o que trafi o da i rro-via de Paulo Alfonso tiver ido
I ado a Jatobü eu ponto t ['minaI, o que devel',l reali ar· e por
todo proximo mez de Ago to a mereauoria que tl'aositareP'l peja

trada com de tino ao alto~, li ranci co, erilo embarcada nesle
IIltim pOI'tO, a(ün ue segui!' ln rio acima, pas and:- pela acho
oirada Vw'gem Redonda, que em lempo alO'um ofIerece ob ta ulo
a pa sagem dos barcos,

Foi, pois mui eo 'atam ot, que o pl'auleado engenheiro Roberls
r fedndo- a r' I e lado d ou a e tlepoi das con ideraçõe
por di,' l( ;lI'ilhantpmente de ell"olvida. dpi,oll ,:on,'ignêLdo ()
.'eguinte juiZiJ: li UPI1l el ir/('I1(" Illll? II 1f'''1'',-f''ia f' o ia Iluni"l me

Ihorndu, IJtldwfn!el/{e,'(' f'()Jnpl('trio pai 'Jue" I'enlisor;lio de WíW ,

,~em (f onlra, sel'ia um úespel'tliciu mai ' OIL menus considel'ooel de

ti i lI!teil'u.
E como o contl'al'io ue tudo o que acabamo' de deixar Cito vai

<~conlecE:l', porque, eaundo a determioa~ão do go\'erno jLt eauio
<~ commi ão afim dedal' omeço a ohr"a do melhoramento a pa!'til'
do alto da cacho ira do 'J1Jrrrdinlio rio (1 baixo, e endo eles
Il'abalho I vado a elIeilo eom a exigua v rba votada nos
ü!'çam '!lt ordinarios, l claro que pód diz e qu o desen
voh'imento do iraf godae, Irada de fe!'l'o d Paulo AfIonso uni
'an ente 'on tl'uida para ligar O alto ao baixo . Fmnci:-co vai
'er ['etardado paI' longo anuo ainda.

E' o que no par ce evidente,
<' preci o ainda ponderaI: q l1 a ommiR. ão nomeada pal'a

levar a 'lTeilo as "nUi d' melhoram nlo 10 alto, " FI'<L1I 'i .. "O,

uuelleL:eUUU L~ [Ir' ~eL'i pt,:ãu de ellcetal-a uo alto ua "aCbOell'a do
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Sobl'adinbo, tenl de p rcon'er do porto da cidade da Babia, alem
de 234 kilometl'o de via fel'l'ea á . 'erl'inha, mais ti3 legua que
eparão aquelle lugar da cidade do Joazéiro, ão ó todo o pe 

soaI, como o pesado material para as obra tenl de p r '01'1'er <lo

extensão acima, i to ,o mesmo caminho que roi I ercorrido no
transporte das peça do vapor Presidente Danias. Os que ~e

interes ão pelas questões que se ligão ao aproveitam nto do l'io
de . Francisco como via de communicação, conbec 111 s m du
vida o triste bistorico deste tran por'te. sobr'e o qual deixamo'
con ignado, na brochura sob o titulo O Rio de ,Francisco e a
Estl'ada de Ferro de Paulo A.ffonso, o que constava d documentos
otliciaes.

Entretanto, se a' obra' fo em incelada da cacbo ira da T-argcm
Redonda. rio acima: como no parecia natural, O tntnSI rte nrro
só da commis ão como do pe, oal e material precj o se /Iec
tuaria pela estrada de ferro de Paulo Afl'on 'o do pOl·tO de Pi
ranba, ao de Jatobá.

Comprebende-se, portanto, como não serião facilitado os
trabalhos desta commi ão, podendo ella contar- com todo os
recurso de que a admini tração da ferTo-via de Paulo Aff0n o
estaria em estado de poder pre. tar', maxime quando e tando a
t€Tminar a ua obras d construcção terá ella de de pedir' do

:;:'-, serviço um pes oal habilitadi, imo operario, e tr'abalbadores,
0.!J1 mais de cinco anno, de pratica.

P_ priol'i, pois, póde ficar' consignado que o mod sto orçamen to
pres'ntado pelo engenbeiro Robert para a desobstrucção do rio

de S. Francisso, de muito será ex<.;edido, á vi ta da pouca ac 1'

tada deliberação que pre idio o alvitl'e adoptado pelo O'overno.

III

O qne já deixamo xarado nos artigo, anlel'ior ainda não é
tudo.

o in tuito de tomar explicavel o, ugO'erido desacerto, e em
duvida de cohone tal-o, o autor da Instrucções approvada' 101'
portaria de Ia de Março ultimo, exaradas no Diario O[Jlcial do
dia seguinte, sob n, 69, ousa pôr em duvida o ' resultados obtidos
por profissionaes distinctos e acima de toda a excel ção, des
truindo com uma só pennada tudo o que se havia alcançado até
hoje.
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E, efiectivamente. no artio-o 4° das l'eferidas instrucções se dá
a en tender que as difficuldades accumuladas entre o Váo e Rodellas
. ão de tal mao-uitude que ,poderá realisar- e a hypotbese de ser
pr ferivel abandonar-se o l"Ío neste ultimo ponto, para ser elle
ligado á Jatobâ, por estrada de ferro prolongando-se a de Paulo
Affonso até Rodellas. !

Contra esta verdadeira beresia scientifica, no estado actual dos
conhecimento adquirido pela exploraçõe efiectuadas no Rio
de . Franci co é que solemnemente protestamos, afim de que
nl"'uma voz autorisada se levante para oppor-se a comsummação
de tão grav erro conomico p verdadeiro desbarato do dinbeiros
publico.

Eis o que textualmente consiO'na o artigo 4° das Instrucções
alludidas :

i\ os estudos definitioos para as obras de que carecerem as ca·
CllOeiT'as de Váo a Rodellas, perto de Jatobá, a commi ão fará
incluir igualmente o estudo que forem necessario para orientar
o Go 'erno sobre a preferencia que convenha dar- e á constT'ucçcio
do prolongamento da estrada de ferro de Paulo 4O'onso em ve
da de obstruçào das mesmas cachoeiras, organi ando para is o
o orçamento de um e outro genero de obras.

O de envolvimento do rio de S. Francisco entre Rodellas e
Jatobá, é d 105 kilometro , e por tanto não e páde dizer como
COD ignão a ln trucç-es que Rodella' se acha perto de Jatobá.

Entr Piranhas e Jatobá a di tancia por terra, pela ferro-via
de Paulo AfIou o, é apenas inferior de II kilometro daqueJla
q u , pelo rio, s para o l'efer'idos poo tos.

endo, pois, de presumir- e que u. mesma relação e man
tenha entl' Jatobá e Rodellas egue-se que uma trada dr. feno
entr os ref ridos pontos ser;.i s mpre d um de envolvimento
!'\uperiol' a 90 kilom tro .

ons guintemente, não é preciso sel'- e engenheit'o para saber- e
a priori que, o custo da construcção de uma estrada de ferro com
um de emrolvimento superior :t 90 kilometros, qua i igual a ex
ten ão da e tl'ada de ferro d Pa.ulo AJIon o, não po a ser su
perior e muitíssimo mais elevado do que o da desobstrucção de
12 kilometro de rio e i to quando obre esta de ob::;trucção já
havia apre antado orÇe'l.mento UDt eminent engenh iro, o PI';U1

teado engenbeil'o \Villiam Milnor Roberts !
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Aeimn, poi." (' mllilo acima do orgallisadol' da" ln 'fl'U'';U'''';'
inçada alê de en'o" tie linlJ:uag nt \;0 11 oco eu, e commigo todo~

O, proEe ionae do Univer,o, o nom do minent notavel
ng- nheiro Robert :

Eis o que, obre o trecho coo iderado do rio de . Francis 'n,
enf.t'e Vcí.o e 1 oclellas, deixou consignado o nO'cnlt il'O Rol t'Lo
em eu relatorio, e quo tão mn.l compeehendido foi pelo ol'ga
ni ador das ln trucç-es,

O tlminente enO'eoheiro Robert, depoi de t I' minucio amelll
d,escripfo a-cachoeira omprehendida no tI' ch 'onsid rado dp
l'fÍo a Roilellas, e indioado não O canal que dev ria sel' pre
ferido pal'a ser melhorado, como as obra nece' al,ja, a r'eali ~u'-s"

assim terminava : ,.".,.',' «pnlão teT'·se-ha WIl ca/lal o.tJere·
cencLo nrrveg(u;río segura e (rrmca, {J7tal'llU'r fltU' ,~ejll o estado do
rio, mesmo /la ,'ma (',JJtrema oasante, em Indo o {'nmprimento rle
f 2 kilnmetf'08, /la lado de Pernambuco.

Ant de terminal' ii flnitivam ntt' o caminho que t oha de el'
melhorado, na parte !imperior de ,t tI' cho I'ncacboeirado, d ve-s
proc der a um I'igol'o o e~ame, na e Lia,O" m, do caminho seguido
ordinariam n le p la bar 'a , cnm o fim de compu7'f(f' () {,{("to e (/s

v((ut((gens dest(( vi((, deoois de melhorada, com o Cfl.sto e ({,': M/l

tagens rel((tivas ao can((l P7'OpoSto úe Pernambuco.

Abaixo do pontal inf I'ior da ilha do, Cabaço o canal l' a. 0111'(1,'

que se lhe referem, dão o me mo~ no, dou ca o, ,

A avaliação approximada qu ~ faço cio cu:,to dos m Illol'amenl, ,
neces, urios paea obter- e um cal1,L/ ]'eanl amente nav ga\' I pOl'
vapores, com uma profundidade minima nos Jogal' m'ü' ra7.0S,
estando orio na extr mn.va ante d 11/4 metr ,( Ol'dinariamenfC'
de 11/2 metro ') sendo a pr'oEundidade m dia de 1 1/2 a 2 melrn"
é de 250: 0008000.

Estesmelhoramentos poderão s r lIecluado em 110u~ allno~,

sendo o primeiro de tinado a novo exam prej,al'aLoeio,', r ,f'-

gundo empregado na coo Lruc ão da' obl'a ,ll

Fica, poi ,parece posto em relevo que o exame recomru oduclo
pelo é11gen!l iro Robel'ts, elo camút/w gegnirln ol'/innrir{tnrnte
pela,'1lirtrcrr.,', (:om o do :anal por elle proposLo pelo lado da l11arg 111

pernambncana, afim d podel' e1' comparado o (:u, lo e a, \';)'11
tageo:; le pl'im ira via. d poi de melhol'ada, 'om o cu Lo p as
vanla[Zens da .'egunda. i~1 r, do canal rOI' elle pr'opO lo, flmb'iS



JlLwiae.' foi fão rl sugeiladam nl confundid pelo ol'g"an iElaoor da~
J IIHLt'U çü S, t;0111 o d uma e,~trlula ter/'eNtre, eleJe/'rl).

O gravi imo et'r'o commettido de mencionar-se que Rodella . é

pet'to de Jrdobci, quando estes ponto e acbão epaeados I elo rio,
por uma di laneia de 10- kilometros, é fi bitola que erve para
aferir- do conheeim ntos do ol'cranisl\dor das instrucçõe sobre
11 qu o aoba publicado a re peito do rio de . Ft'anci coo

Em mmunicação oflicial diri"'ida a presidenoia da provincia
,la' Ala'" a , e por ella mandada publicar no jOl'Daes da apitaI,
já t.ive occa, ião de declarar que o ponto terminal da ferro-via de
Paul Irou o não podia er outro senão Jatobá, por que prolonga.r'
e la ferro-via, pat'allelamenfe ao rio, quando ste póde ser' van
lajo amente melborado, seria um erro funesto, porque desta sorte
não, er'ião aproveitado o caminlo que mar hão, na cooh eida
pbra e de Pa cal.

IV

T['an crevemos aqui o pal'ece!' que tivemo oeca ião d apr 
!'lenfat' ~t Ct' tat'ia de tado da Ageicultura, em omcio dirigido
:10 chef dcL die ctol'ia de bea: pu1.Jlica , em data d lO de Janeit,o
do coeI' nte anno :

Em oflieio de 12 do mer. nndo, ob n. 15, dignou- e V. Ex, d 
lerminar-m , de ordem de ,Ex, O r, Mini troo que infol'mas e
quae o melhoramento qu ,com a omma de IOv:OOO /000, ola.da
pel Podet' Le"'i lativo no vi"'enle exel'cicio. pal'a a di peza mai
nt'go nto, que ~e Dzerem pr ci a' afim d abril" e ii navegaçáo
acção encacbo il'ada do l'io d ,FI'anei co enil'e Jatolxi e
,'obl'adinho, podião el' effectuada na indicada s cção. a vi 'ta
dos ,tudo e oeçameoto feito' pela commi ão hydl'auli a diri
gida pelo engenb ieo Rob rl .

Em compt'imento d ta detet'minação informal'ei o eguinte:
omo V. Ex. ab, o e. tudos executados pela commi ão h~'

lh-aulica dit'i~ida pelo eo o' nbeit'o Rob rt , no rio de ,Fmo'i co,
não p clem 'ec' con ideeado' definitivo' par'a. el'vit' m a con-

trucçãoda' obt'as que elevem et' t'eali ada no' ponto ob tl'uidos
daq uelJe t'io, como aliús e Deare goo elIe pt'opt'io d ue hlI'al-o
Hm u I.'elatorio, no al'li"'o sal) o titulo consiclcNtções relativas ci
obl'as appropriadas ao mel/W1Yunento projectado do rio de
S, ]i'ra/lcis 'o, nos. eguintas termos:. exame que foi feito no ['io
li. S, Fl'ilncisco, ando :'lufli(:j nfp. oro auxilio d e tudo prece-
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dentes, para dar uma idéia clara de seus caracteres mais impor
tantes, assim como de muita particularidade ; não foi com tudo
bastante minucioso para habilitar um engenheiro, sem nooa ín
oes6igaçõe que occupem parte de outro anno, a preparar planos
completos das obras necessarias em cada cachoeira em particular:
mais as observações feitas e a nota tomadas em 1879-18 O, e o
COElcurso prestado pela e 'periencia do chefe da ommi são, adqui
rida em outras obras, bastarão para fazer-se um orçamento appro
ximado das obras necessarias para estabelecer uma convenien te
navegação a vapor.

Pela planta rectificada do rio de . Franci CO, que submelto
a esclarecida aprecia'Ção de V. Ex" a qual foi organi ada
gundo os estudos Roberts e de accordo com a divisão por mim
adoptada na brochura que publiquei o anno passado ob o tilulo
-O rio de S. Francisco e a e trada d ~ rro de Paulo AlIon 0)-

vê que os obstaculos que existem no rio de S. Fl'anci co, oppon
do-se a que nelle se estabeleça uma navegação regular a vapor.
se acbão accumulados não só entre o kilometros 93,9 a 25 ,~)

como entre os kilometros 422,5 e 428 O comprehendendo e te ul
timo trecho, de 5,5 kilometro d exten ão a cachoeira do 0

bradinho.
Vê, portanto, V. Ex. que, não só do kilomelro O á 93,9 orno

do kilometro 258,9 a 422,5, i to é, n'uma exten ão d 257,5 kilo
metro , ou cerca de 60 % da extensão total entre Jatobá 0

bradinho, existem as melhores condições para ser facilmente tor
nada naveO'avel esta grande extensão do rio de . Francisco pois
que a denominada cachoeira que se achão notadas nos trechos
considerados, em nada impedem a navegação qu poderia reali
sar-se desde fá na maior parte do anno.

Cumpre-m a ignalar aqui, que melhorada a ca hoeira do
SOÚl'adinho, que 'omo acima ficou dito, e acha iluada enlr
Of:> kllomptros 422,5 e 428,0 ficaria inteiramente livre a região do
rio de S. Francisco desd o kilometro 25 ,9 até o kil.om lro 1. 7540,
i to (\ desde esse ponto ao da viUa da Bôa-Vistu até a cachoeira
de Pirapóra, m9dindo rca d 1.500 kilom tl'o" ou 270 legua
geographica .

A sec(,ão do rio de S. Francisco entre o kilometl'os O e 258,Y,
isto é, desde Jatob ~ até a vi inhanças da villa da Bda-Vista,
região que Coi consider'ada como innavegav I pelo ngenbeil'o
KalI Id, foi por mim ubdividida em ei sub-secçõe, como ~('
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achão assignalada , não só na planta comO na brochura al1u
dida.

De ta ub- ecções mencionarei aqui re umido transumpto
,( l' ub- ec<;iio. Do kilometro O a 93,9 kilometro. Extenscio

lntal .93 .9 kilomet,.o8. Esta sub-secção acba-s m condições de
r ceber de de já uma nav gação l'egular a vapol" vi to como a
dua cachoeira que nella existem não oppoem o menor obstr1.
culo á pa sagem do vapores excepto talvez:1o pouco mezes
ela extrema va ante do rio,

Tive occasião de vi itar a primeira de tas cachoeiras, a da
rar[JemRedonda no mez de etembl'o do anno findo, quando o
rio e a 'hava então na ua maxima e tiagem.

Infelizm nt~, por fa\l'a de meio~ não me foi daelo poder sondar o
• eu canal navegavel.

2' ub· ecção do kilometl'o 93 9 á 105. Extensão total 11,] kilo
metro, E ·ta ub- ecção, con j<Tna o relatorio Robe:-t , é incon
tpstaoetmente amai. impol'trmte e amai.' di(Jicil fle se" meiJwrada
em todo o rio desde Jatoúfí até obradin/w.

cu o de seu me;horamento orçado p lo referido engenheiro
approximadamente, é de 250 contos, o que corre ponde a cerca
ri 23 contos por kilometro de ("io a melhorar.

3' Sub-secção, do kilometro 105,0 a 15 ,6. Extensão total 53,6
kilom tro. a ub-secção con iderada achão- e notu.da 12 ca
eho ira ma, egundo o I'elatorio. só em duas é qu ha neces
~idade de e effectuarem obras, e de serem removidos alguns
l'ochedo .

Estas dila cacho ira, ll'oxima aliás uma da outra poi~ que o
intervallo que a sepam infel'iol' a um kilometro. e tão ituadas
no kilomet.ro 128,3 e 129,2.

A.. dez outra l'estantes achão- e situadas 5 ü.ju ante e 5 á. mon
tantetlo ponto on iderndo, e em todo ella existem canae appl'o
pt'iado a navegação êi vapol'.

·1' ui -, ecção, do kilometro ]58,6 a 190,3. Exten ão total 31 
kilomelt'os Mai de m tade da exten ão total desta ub-secção
ou exactamente 52· o della, é de l'io de empedido. o qual apt'e
senta uma granJe profundidade que vai de 2ll a 26 metro ,

ALruv 'da 'uchoeil'a situada ne ta ub-secção, exi tem
canaes appropl'iado :l navega ão ii vaI 01' ma o r l':ltoeio Hob l'ts
r omm nda qll >; fação nelJa tudo minucio os, om o (]m
d e colher não só o rochedos qu ' tenhão de el' r movido como
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aqul"llt'~ qllP neee 'silõio s " buli ado. , pae:l 111'11;],1'-. e • guea (1

navegaçüo a vapol' <1UI'(Iute ii' hei,,' do rio,

5' Sub-~ecção,do kilometeo 190,3 a 223)6. Extensão Lotai 33 kilo
metl'o', ne 'Ia ub-secção, diz o eelatorio Robet't', pôde tabe
I cer-se uma bôa naveO'ação á vapor com um de pendio muito
infeeior ao qUê foi con ignado nos orçamento anter'iores. (I ma
seeá preci~o fazer um e tudo mai. minucio.o em Lodo o anae,'
na tiaO'em, » antes de e olber d finitivam ,nL a via que L nha
d er adoptada paea eI' depois melborada.

6' ub- ecção, do kiloUletro 223 (j a 258,9) xten ão tolal ~:5,:\

kilom tr'os, 'esta subo, ecção :30 kilometl'o ,cet' a d lO;) 0/. do 'ua
xten 'iio total, são de rio de 'emp dido, de de o kilom tro 224,7

ao kilomett'o 254,1, poi que a cachoeiea da Panella lo Doul'ado,
situada no kilometl'o 241.6, jJela gl'and profundidade que apt' 
sen ta póde ser' transpo ta a vapor com bom pratico e a peud neia
ol'dinaria,

Nesta cachoeira menciona o l'elatorio pOLLCag obras seririo 11('

N'88ar'ia,~ e talvez nenftuma,

1 os 5,3 kilomeLro restanLes apl' 'eotão-se n come' da Hub-
eeção, u. cacitoeil'a da Villa, que exige a I emo,:rl0 de r()ChNlo,~

acima e aI aixo della para podel' estab I cer- e « um bom canal
para yapor u e no fim a do Ataque, Fuzil Velha Vi ira. quI:'
devem ser on, ideeada, conjuntamente, e ta ca bo ira, niz o
r ln torio. « O eanal tOl'tuO o baixo m rto' lugar ,)J E'
nece aria alguma obea paea lean formal-a' em um bom canal
para apor s. O CTenero pl'eciRo a importancia da obra, ac r 
cenla o relatorio, não deverá ar determinado d finitivêtm nl ,

« sem um exame mais cuidado O. »

P lo que deixo tão perfuo toriam ole xposto, reconhe I'Li

v. Ex. a nece sidade derem executado o e tudos defloiliYo,
para a organisa~fLO dos pianos da' obras xig-ida. pOl' cada. uma
das denominadas cachoeil'as do rio de '. Fran i co, ant d .','
empeehendida a ua exe ução} as qua.es pódem er' 1 vadaR :t

e(feito quer administrativam nte, qu r' ]lar intermedi duma
companbia par'ticular, ('oor·orm enlend r qm na sabedoria o
Gov rno lml eria!.

F. comu este' estudos só pódem er exe 'utados na va anto t.ln
rio, ou durante eis mezes do anno) ~ nece. at'io que a ommissão
de engen hei rOR, que róI' oca negada nesle :4eevic,o. po.'sa r'liSpOl' dI"



, Franci co come~a ordinar'iamente em
e até Setembr'o ou Outubro, que é quando
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meio, ,'lIflkif'llh', ,lfim ,lI". pndf'1' 1,"'111 i 1];1 I' os ~ens imballlos anlA,'
da ind;;t. ILas u"'ua ,

A va ante do rio de
Ahril ou J\Iaio e e tende
começa a nchente.

Penso que o ceedito votado no vigent xercicio de 100 contos
rle réi é ufl:iciente par'a a conclu ão do r feridos estudo .
incluindo- e na de peza o u to de uma pequena lancha il vapol'
uI fH'opdada ao . er'viço da explol'aç:ão,

R'la lancha a vapol' deverá ter fr'aco calado, roda a püpa e
v lo idade uperior a 10 milha aeographica por hora.

Além de ta pequena lancha a vapor pen o que deverá. er' feita a
acqui~ição de um do '"apare que e achão a 'tualmente DO alto
,'. h'anc'i. co : i to ,ou o Presidente Dantas, pel't ocente a pro
nincirr drr Bahia, ou o C01lselheiro Saldanha, per'len ent a pro
vin0in c1r·\ 1\[inas,

() primeil'o deste, vapoL' ,qu ainda deve achal'-se an 'ol'ado
acima (1<\ (':lchoeil'a do •'obr'adinbo, pr'e 'tau a tl'ez annos bon
'eeviç ,I t;ommi flO dirigida p(;'lo engenheiro Roherl . l'omu
I:on, ignou p.ste em eu relator'io.

A !<ln 'ha a vapor' Paulo A.tJon 'o, de pl'opl'i dade do E tado e
C]U roi auquiL'ida par'a sar'vir' ê.Í. explorac:ão que real i ou o enge
nlJ ir'r) Rob ri, , mas lue nella não Ioi utili-ada é impropda. pam
o Rorvi 'U rLo alto S. Franci co, na época de ua estiaa m por' cau a
tiL' .'pu I' lativam nle norm l'alado, I metl'o () • quando a1'
I'eg-ada

I,;"ta Lauclra a vapor' aclla-se fundeada no porto de Piranha ob
u guar'da e con l'vação dn, admini traçüo da e leada de r~1'I o
d Paulo Affon o.

,ão sl.a.' a infol'ma õe que apr'esento a esclaeecida apre
'iação de V. Ex. afi m d qu "e diau submettel-a ao con ht,
1m nto de S. Ex. o r'. eon Ibeieo Mini tro da Agricultum.
Deu.' (';'uat'd a V. Ex.-Illm. Exm, 'L'. cher da-ta c1il't!,tOl'ia

do Mini teeio da. .-\gr'icultura ommer ia e Obra Puhliea~.

v

.\ 1('11l lo paI' cee qu nCOll Iran, cr'ipto no capi lu lo an terior', aprf'
senlado :i con:-;id l'açã do gov ('no m vir'tude U;.r olicitll ão quP
110 rOl'Ci r ifa. tivemo~ a honl'a, cJ fallal' 'obl'e o magno ai'; umplO
do ,'io cip. s. FI'!lnci. ('o ii i';llil ~IHge. tadf' o [01 pt'I'C1,iol', nil an"
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diencia do dia 17 de Fevereiro do corrente anno, entreO'ando.
ne ta occasião, em uas auO'usta mãos a eguinte nola :

Breves considerflções obre o projectado mplhoramento do alto
rio de . Francisco

o relataria do exame feito pelo engenheil'o Roberls no rio de
S. Franci co, foi a ultima palavra pronunciada sobre trio impor
tante rio.

Assim o declarei n'uma pequena brochura que publiqu i sob
o titulo « O rio d . Franci co e a e trada d ferro d Paulo
Affonso.' »

E, efIectivamen te, o notavel engenheiro Roberts, não só con fi rmou
a opinião externada pelo enO'enb iro Krau s de que a região entre
Jatobá e B'a-Vista, com 26- kilomell'o de de en olvimenlo aliás
condemnada como innavegavel p lo elngenheÍL'o Half Id, era u
ceptivel de ser melhorada, de sorte a poder er navegada por
barcos á vapor, como de crevendo os caractel'e gt1raes do trecho
considerado, indicou que para ser obtido e t de. icleratum não
erão preci as obras extraordinaria ollossae. ,

«( ris obras que tem paI' jim o melhof'amento da naoe[fabilidarle
deste rio, di se o engenltei7'O Roberts, sâo das mais . ímples.
~em eclusas e comporta, nem diques'rl'gulares de alv naria

serão necessftrios em caso algum
Os leitos dos cana s nas cachoeiras endo dr l'Ocha dura, a

dragagem e ·t.á (Ma da questão.

O al'razamento do' roch do i 'oIado l'ia m alO'un ca o um
bom expediente, ma a!': quantidade. m meLl·O. cubicos nã
avultarão muito.

As ouras, por tanto ~e reduzirão a mais imple, taes c mo
a formação de to cos dique de petIra, ou campo to' li grade!':
ou estacadas de madeira to. ca cheia. de pedras: a con Ll'U fio d
molhes, de extensão 111 od el'ada, feito 'de entl'ocamento nos pontaes
de algumas ilhas, e, finalmente, em pequ no numero de IUCl'al'
na formação de rampas ou cOl'l'edeims artificiae , l~ndo ta.
obms por fim encaminhaI' convenientemente um maior uppri
menta d'agua no canal escolhido pal'a. ar melhorado.

Infelizmente, não lhe restou tempo para completar o eu impor
lante trabalho, não proceden10 aos studo dennitivos d cada
uma das denominadas cachoeira 111 pal'ti ulal' como se n al'-
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I' ·gou eH ue dedal'ar a pagina 19 de eu relatol'io no' secruintes
lel'mo :
O exame fJueJiz no rio S. Francisco neio foi úastante minucioso

Ilara habilitar um engenheiro sem naDas investigações Que occupem
parle de outro anno, a preparar plano.' completes das oúras ne
cessarias em. ada cachoeira em pa7'ticular,

orçamenlo « aproximado)) da, obras projectada pelo enge
nheiro Roberls foi de etecento e incoenta contos de réis
(150:000 '000),

Apre eDtando e te eu orçamento, apena' indicado pela ua
cxperieDcia adquerida em outra obras, o engenheiI'o Roberts
d ixou con icrnado o ecruinle como e lé a. I acrina 71 do seu
l' latorio:

« e a obras liverem de ser executadas como é possivel, em doi'
anno , não erá. preci o Pl'ova.velmenle de pender mais de 1/4 ou
da. 1 3 parle (cerca de 'enlo e nov nta a duzentos e cincoenta
'olllo de réi ) durante o primeil'o anno, «( o qual erá pl'incipal
men le destinado ao e ludo definitivo nas cachoeiras, e ao pl'e
pal'o do materiae , », a pl'atica podera. mo trar se é ou não COD-

eniente de pendeI' apena uma parte do restante durante o
:s gundo anno, melhorand.o os 7'apidos mais dijJicultosos. ))

FOl'ão e ta a prescri'pçües gerae' e tabelecida pelo nota,el
, pranleado engenheiro Roberts,

E como o Corpo Lecrislativo votou, na lei do oq;amento do vi
g nte exerci io, para a obra do melhoramento do rio de

, Francisco, a quan tia de cem conto de réis (100: (00 000) recebi
ordem de ,Ex, o r. ex. Ministro d'Agricultura I ara informar,
quae pod rião er o melhoramento qu com tal omma, po
dião ser ffectuado na ecção obstruida daquelle rio «a vi la
do::; estudos orçamento feito j)ela commissão h:rdraulica dirigida
p lo engenheiro Roberts. )}

Igual incumbencia recebeu o Dgenheiro aboia.
pinei, a vi ta da Ire cripções estabelecidas pelo ngeDheiro

Roberts e que ficarão a ignalada que, não havendo estudo
definitivo de cada cachoeira em particular deverião ser e tes
l'eali"ados, afim de poderem ser organisados os plano das obras
de cada uma das referidas cachoeiras, e e le submettidos a
approvação do Govel'no, por tornar- e e idente depoi dos
trechos cilauus do relatorio do ngenheiro Robel'ts, que s me-
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Ilio l'êl.l11eu to . exigido pelas caL:hoeil'as do aUo, . l,'ranci co: n~()

podem ser effecl,uados 'em os referidos planos, que não existem.

Atlirmei que a somma votada no vigente exel'r.:icio eru suIli
'ienl,e para a reali 'ação dos estudos definitivos, e que quanto li

obl'a' do melhoramento do I'io poderião ser ellas con teuida'
por admini~tração ou a 'u ta tIo <+over ]0, on POI' conta de n01;,c.

mn I'rez<.t pl1l'LicuJaL'.

Pen:o, [Jor'érn, que os al\-iLr'8lil lembrado' U~LO S ['(LU IUlllàd s
em L:onsideração, pOl' pm'ecer que o GOV81'110 deseja mandar'
executar naquelle rio, simuILaneaLllente COIll os estud tI -/i

niLivo ,'as obl'as que fori1o ind,icacias pelo ngenheil'o E ob rI. .
de uma maneil'a gef'al.

Si, poi , é iI] tenção do Govemo con truil' cL ua custa a obf'à"
exigidas pelo melhoramento do alto S, Fl'anci L:O, com as exiguas
vBl'bas votada no orçamento' ordinfH'io " I'etardando de ta meL
neira a sua couclu:ãlJ julgo pl'e[edvel que as l'efel'idas obl'u,'
~8ji:Í,0 xecutada' por uma companbia.

Assim, effeetuados os tudo definitivo' e ol'O'anisado : :egundo
el1e , o' respectivos plano, estes servir'ão de base a conL:e 'sã
que tivel' d ser' feita,

Jesta deveni ficar estipulado, que a empL'eza além da execução
tia' oll'as dc melhoramento do I'io, ent pL'a~, que dev... l'ci. f1eal'
Ihado, :;e ubl'igal'ôi" IlledictntC' OH iodi pelll:i,w is Javol' 'I' p pl'ivi
legio', a e 'I,allel eel.' no ulto S. I"rauci:co lIUla 'aI'[' im ti' Ilave
gação cL vapol', pois parecI-J lue o Govemo Uú,o cogita'm ,ta
belecer este serviço I Ol' ua con ta.

Este alvitre o que me parec mai' ae'l'tado, a meno que
o Goyerno otlo 'e resolva a solicit';l.r do orpo L gislativo, em
:;ua ] r'oxima eeunião, o credit,o necessario pal'a concluÍI', no mui
beBve pea7.o pos, ivel, ;~ d,esobsLl'uc 110 do :1lfo . F['I1.nci eo.

Se nenhuma de 'Las bypotlle, s realisClI'-se, paeece-Ole que, e
cümm tt.er;L um geuve e['1'O econo111ico. pois que a';lualmeote,
quando a teeminação da e.. tt'àda d ['1'1'0 de Paulo ALronRO to lo
a seu termo, ni1,o é mais 10 sivel LLdiae-se paea o tu Lu 1'0, como
se tem feito até 1J0je, a eealisação daquelle melhoeamento; [Joe
que desta maneira não sú se retal'dará o desenvolvimento dos
fecundos germens de grandeza encerrados no opulento valle
Jaquelle g'mnde l'i(l, h::t erC:1, ele um ter:ço de 'ceuI0 s questl'ado
Ju cOll1l1lerciu du JllUUelO pela lTlll1 'tL a[irecÍ<v;ào do SlJU prillleil'u



expIUl'ador, eumo licarâ condelDllada ti. e Lerilidade a esLrada ele
erro de Paulo AfIoll o aonde se acha immobili ado um capital

de cerca de seis mil conto de réis,
Sobre este importante assumpto, ei como magistralmente e

enunciou o enaeB/leil'o Roberts :
(( .\. 'onlece que o melLoramenLOdorio, as im 'orno o I.nto pOl'te

lIu' ial ,'obl' o rio I1lelhoraJo deve er con 'idpra::io em connexáo
\'on1 o Inw porte obre a fen'o-via de juncção (portaje railway),
0111 volta d:t catara La de Paulo AfIooso ; porquanto, em a aber
Lura e u o de ta lin ha ferrea, é algum tanto duoidoso que o trans
porte paI' meio de oapoT'es no alto . Francisco po sa tornar-se

proveitoso,
, e o commercio vindouro entl'e t.l alto e baixo ,Francisco

tives e de limital'-se como agora, a ser servido pOl' animaes de
caraa, e te facto con tituiria, I ar assim dizer, um bloqueio) repre
euLaria uma taxa ou impo 'to sufficiente para reprimir a inicia

tiva em todo o valle do alto S. Franci O' e beneficio muito di
minuto colheria o publico do aperfeiçoamento da navegação.

Pre ul'Põe-se pai que a ferro-via entre Piranhas e Jatobct, que
sLü hoje bastún te ádiantada, será concluida e aberta ao trq,/ego

pm conne,r:ão com a naoegação por oapor no alto S, Francisco,
POl' l)ul.l.'o lado, senl o lltelhoramenLos do rio que permiW'io a

lJayea a au pur vapol' a, partir ue JaLoba, (I /el'ro Di(l ::leria 'luas;
Inutil, de::;de qu durante grande pade do anilO, e Lal ez m [oda~'

as e Laçl) Liv s de bavel' em JaLob~i a baldeação da estrada de
felT pal';J animae' d caq:~a e ,"ice-ver, 'a.

li) pOl'tauto bem eDidentequeaj'erl'o-oia e a oiajluoial melhorada
mutuamente se completem,. e que a reali ação ele uma sem a outra,
,~I'l'ia um desperdicio mai8 ou meno.· consitlel'aOp./. rlp (l;nhp;l'o ,ll

Pil'anlia , Julho de 188~

VI

J~.\ll'K.EZA UE NAVEGA«Ao A VAPOI{ NOS K.l S nA,

E S, FRANCISCO

ELHA:;

Cqmo onsigutLo O::l Ll'echos dos l'elaco1'ios do Ministerio da
Agricultlll'êt, d 1 90 em diante, sob a rubri 'a O rio elas TTelhas e
S. "'I'(II/C'isr'o, (. '~eH;;;iunal'jo do privilegio da lli1\"lgac;:Jo II stes ,'io;;;,

u Banco de "Iaç'- o' f' lo l'elaLorlU de J89U, I ag, 2, desLe li 1'0,
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vê-'e que o ponto inicial de ignado no on(ra to para a na\" ga\:âo
deste rio, foi a cidade de abarü. e que. no [' fel'ido rio j,i havifw
ido inaugurados os trabalho d eu m Iho['amento.
No relataria do anno seguinte 18!H, [Jag. 299 vem r produzida a

mesma noticia dada no rel"torio anterior'. No de I 92 parr • 302
se diz que, os trabalhos que haYião ido iniciados no rio da Velha~,

tinhão ficado in terr-ompido ,por au a da O'ranà 'heia annual
daquelle rio, mas que já bavião ido executados diver. o, tl'a
balho na I' secção, kilometl'o 1 a 293 no trecho do rib irão da
Mattaá Macahubas, faltando ainda outros para serem reali ado;
e que na 2' secção, kilometro 293 a 647 havião igualmente ido
executados e concluidos diversos serviço ; restando ainda outl'OS
a e['em levados a ef'feito, e que, logo que fossem este concluido "
ficaria fram:a a navegação do rio da-o Velha' desde o seu ponto
inicial (a cidade de abará) até a sua juncção com o de
Francisco

o relataria de 1893, pago 304, le- 'e) entr tanto, o seguinte' « ãO
tendo sido passiveI terminar as obra dentro do p '['iodo da pro
rogação já obtida, ficou o governo, por dec['eto D, 11 de 5 de
Novemb['o do anno proximo pa sado, autorisado a concedel' pro
rogação de prazo por mais um anno, e a .fixai' pal'a ponto inicial
da naDe[jaçào a bw'ra do Paraúna (o crI'ipho é nos'o), elevando-se
de 90 a 150 conto a ubvenção annual, durante todo o pl'aZO do
privilegio. })

Que fosse fita a concessão da nova prol'ogação de jJl'azo para
a conclusão das obras de melhoramento do l'io da V lha e até
que fosse elevado como foi, de 2/3 a ubvenção annual de que
O'osava a empreza encarregada de sua navegação, é facil de
comprehender-se, mas que se fixas e como I anta ini 'ial della,
a barra do Paraúna, em ub tituição do que fora fixado no con
tracto eelebrado com os conces ionario desta empreza, a cidade
de Sabará) é o que não julp;amo que o govemo tenha fito
senão a titulo provisorio, usando da auto['isação que lhe havia
sido dada. E, na verdade, e as im aconteceu e qu esteja
fixado definitivamente como ponto inicial da navegação do rio
das Velhas a barra do Paraúna, sel'á ca, o de dizer-se qu a na
vegação á vapol' neste imporLante rio, ficou reduzida a 1{3 d
seu desenvolvimento total, entl'e a <;idade de SaiJani. c a sua foz
no de S. Fran<;isco.

E efi:ectivamente, sendo a disLancla LotaI entre este doi ponto



4:33

elo fi li kilometros, a que separa a balTa do Paraúna da sua foz
no rio S. F['anci co é apenas de 237,5 kilometros,

::::omo se vê, ce['ca de 410 kilometroii', en tre Sabará e a barra do
Paraúna, ficarião privados da navegação á vapor,

eda cidade de abará ôi. Macahúba , com cerca de 20 kilometro ,
e rie i\lacahúbas a foz do rio Taquarassú, com cerca de I ditos,
não tem o rio da. Velbas, na estiagem, agua ufficiente para
a navegação Gí. ,apor' que não e faÇ<1. ella, ne ses trecho , nas
referidas época, e, im sómente nas aguas médias e nas cheias
deste rio, como e pratica na Europa e nos Estados-Unidos, 'esla
bypotbe e, durante a estiagem a naveO'ação poderia e deveria
funccionar a par·tir da foz do rio Taquarassú, que di ta da barra
do Paraúna, ; -2 kilometro. !

o relatol'io do pl'e nte 110110 1 9,1, paO', 306, achão-se indicado.
os m Ibol'amentos levados a erreito em diversa cacho i['a. do
['ia da... Yelllél , situada, [Jrovav 1m nt , entre a bal'ra do Pa
ratll1a, novo ponto inicial da na\' gação de. te ['ia, e a. ua foz no
ue S, Fral1t:i, co.

Quan to ao alto ,Feancisco, que tam bem faz parte do pr'iv i
legio da naveO'ação desta eml reza. diz o l'elatorio, não ter ella
elI ctuado melhontmento alO'um limitando- e a bali ar alRuma
pedras na eOl'1'edeil'a de anta['em já no E tado da Sabia, alle
gando para a im procedel', tel' havido reducção de calado, e que
pOl' is o tratava o Mini teeio de vel'ificar o que hêl.\'ia'de real nesta
affil'l11ativa; e que para a naveO'ação do doilS l'Ío dispunba a
em[ll'eza de material nece sario, tendo actualmente 19 navi.:.s <i
vai ar, e uma barcaça e que em prazo curto terá 20 vLtpores,
numero suilicient , na opinião do governo, para as necessidades
do trafego fluvial.

o Jornal elo Commercio d 2'> de Setem bro ultimo, n. 294,
- e o eO'uinte ob o titulo- . Fl'anci co é rio das TeUws :
De uma folha da Bahia extrahimo a seguinte noticia:
« tr'afego da naveO'ação do alto S. Fl'anci co e rio da Velbas

foi inaugurado em Janeiro do conente anno, entl'e o porto do
Joazeiro e Paraúna, na extensão de 1.623 kilometr'os, dos quae
1.369 no rio principal e 25'1 no S LI aflluente.

No Estado da Bahia os vap::>r p rcorrem 8 kilomcll'os, db
titn 'Íét do .ToêLzeil'o ;i. bal'ra do l'io Cal'inhanba, e no d ~lina

73- kilolU lros, s nua 481 de al'ii:lhanha a Pirapóra e 25-1 do
Guaycuhy ao Paraüna.

28



A empreza conta inaugural' mai no corrente anDO : no ['ia
Par'acatú, affiuenta da margem e 'querda, siluado na Babia, 130
kilometros; no rio Cor'rente, affluenle da mar'gem esquerda,
situado na Bahia, 130 kilometro ; no rio Grande, affluenle da
margem esquerda, denlro do territorio babiano, 300 kilometros.
ActualmeElte, a empreza dispõe, par'a o erviço da navegação,
o mate['ial seguinte: vapores :v!attct Machado, Rodrigo. Uva.
e .lm~ro Cavalcanti, roda a põpa.; Saldanha j\!la7'tnho, roda'
latet'aes ; lancba a vapor, 1 elson, belice- Thot'l1eycrol't ;

Lancha a vapor YaVa, rodas laterae .
Para -o serviço de reboque tem 11 lanchõ de aço « be semel'. ~

A empreza possue mais doi vapores de roda á pôpn. e que vão
ser montado,' no Joazeil'o, no corTente anno.

O t;alado de todos os seu, navios é de 40 celJtimetros, de 
carregados.

A aryueação varia : .par'a o Malta ",1achado e J-locü";go Silva
é de 70 toneladas, para o Amaro Crwalcanti é de 2!). Os lancbões
de aço compor tão 35 toneladas.

Com o estabelecimento do trafeo'o o commar'cio tem-se d.e 'en
volvido notavelmente na bacia de S. Francisco. o ultimo triennio
.a producção triplicou, podendo-se hoje avalial' em 40 mil toneladas
o peso das mercadorias que transüão pelo t'io pl'incipal e seus
tr'ibutarios.

A exploração maior é de bOl'racha. de ma.ogabeira, fumo, caf ,
couros e assucar; a impol'tação saliente de 'aI, fazenda. e
molhados.

C0'!1 a ioaugl1l'ação do trateriO dos al11ueote babiano::! e mineiros
(Gr'u.nde CorTente e Pal'acatú) ficarão ligado a capital da Bahia
os alto sel'tões de Piaull,\', Goya.z e ,"lina.s , podendo iJ, m8l'cad ria
[J8l'COrrSl' em lU dia.s o espal;o que outr·'ol'l:l fa:zia em dois meze"
de penosa viagem.»

I

RAMAL DO NORTE

Rios Gur(jueia e Parnallyúa

Desta immensa linha iluvial, constituindo O ['amai norte Lias
bacia's de léste, foi explol'ado o )'io Parnahyb'l, sendo o relatol'io
de sa exploc'agão datado de 22 de Abril de 1871, e publicado PITl

annexo CiO do :v1inistel'io ti Agl'iúultul'a do referido anno.
O erigenheil'o Dd t, :; u ex plol'ador dividiu a eXf.'sosàO do
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cur' 'o de te rio em tre seeçõe distincta superior médio e
inferio/' ,

O 1°, o eu L' o supe/'ior, de ua cabeceil'a ci, foz do rio }Jm'nG

h[jbinha, eom 153 kilomeÍl'o 'o to, médio, da foz do Parnaby
binba ao do '!lnindé, eom 662 kiloruateos, e finalmenle. u 3", o
inJe/'ifll', da foz do Canindé ao poeto de Iguara' li, no oeeano com
;)93 kilometl'o , total em kilomeLros l...tO:::,

O' melboramentos reali ado ne te eio con tãG dos L'elatol'io
do :YIini tel'io da Agri uHura, a paeLil' de 1 3, pag, 256 de te lino.
em diante,

egundo este' documenlos otliciae', e te rio [Jermifte feaoea
navegaçã.o ,i, vapoL' d um metro de calado, com velocidade su
pel'iOL' ai' kilometro, )lor hOL'a e compr'imento infel'ioL' a 24
metros, de le o por'to da Amarração até a cOt'ee leira de ' anta
Estevão, na exten ão appL'oximada de 1,2[2 kilometros.

() do lTul'gu ia, o mai' importante eontluente ~o rio Pal'lIabyba
nell le agua em uma di taneia média entL'e a uas cabeceie/:l.'
e a sua foz no oceano, i 'to é, di la i03 kilomelro,' da cabeceil'as
e 705 dito' do porto da AmaI'l'ação,

nave"a~[LO a vai ar no L'io ParnaLyuu ja roi levada ate 'anla
Philomena, -iluada ac'r'ca de (j O kilom LL'OS no ponto em C[ue
nelle confiu' U uL'gueia,

Infelizmente, ste uHimu L'IO netu roi aiudu 'xploL'ado, e o x
plorlldor do du principal, que apena,' passou PUL' ua foz ua ObL"
dJe, 11 eapitulo, uh u titulo-Os con/luellle' ia J)(I/%71c!Jba as
" ''''uintes iuformaçüe:s :

<' Todo o confluente do Parnabyba, pod 'UI -eL' cla, 'iDeado'
l'm ire' categorias, confOL'm ua importancia, A j' abt'ange os
maiore-, que nascem todo a pé Ja en'a de Tabatinga ou de
ua 'ontinuaçào. Elle 'àc do lado do Piauh,y: L'['u -ü~inho

o Gurgueia, Canindé, Pat)' e Longa: do lado do ~raranhão o Boi
Pintado, Pal'nah, 'binl.la, :Medonho e Bal a', O mai imlol'lante
entee todo' e te rios é no lado do Piauuy, o UW'{jueia, que na ce
na latitúde lO" lO' e lono'itude O" 20' U" oé te a cuja margem
-e a 'ham a' villas de Jeromenha e Bom Jesus, Elle tem muitos
tribut,u'io,', dos quac~ o mais importante e o P.1I',7him que atL'a
vessa a lagâa, :1 cuja mal'gem se acha a villa de Pamaguá,»

Infelizmente, nq relato['io allutlido, n~Lo e acha mencionado é~

lal'guL'C1 ' (I, Pl'ofulldlJadtl do GUl'gUtlÍ<l, lU :SU,I, foz, nenJ o vulume
d'a" a que elle torneL:e ao aruahyba,
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No Leecho uo relaLor'io ([,' Mini Ler'io da AgeicuILut'a de 1 91,
pago 29!) de le lin." lé- e que foeão quebeada a' cort'edeiras quo
impedi<.i.o, nas alLas aguas, a fr'anca navegação deste rio para a
cidade de JeeoEllenha, e que a. 2 de Janeieo do refeeido anno havia
ido inaugueada a navegação deste rio, indo a lancha de vapor

da. commissão até aquella cidade, cujos ha.bitantes manifestarão
vivo apreço pelo I melhoramento, com memorando-o paI' fesLa
I ublica .

No relataria citado, diz· e igualmente, que ochere dos trabalho
de melhoramento do rio Parnahyba, havia sido autol'i ado a
fazer e 'tudos no con fi uen te ·russuahi-assú,. deveudo apresen tal'
o ot'çamento das obra nece sarias a a' egurar a ua feanca
navegeção. Entretanto nada foi ordenado em eelação ao GW'{jueia.

Não seria, pois, pat'a desejar· e que fosse explorado e te r'io a
lagoa de Parnaguá, e o eio Pirahim um dos mai importanL's con
fluenLes do Gur'gueia, e. que uLI'aves.'a a lagoa de Pamaguê.Í e s I'
t'econhecido o Lerreno que m deia entre avalIe desLe rios e do
dos confluentes de '. Francisco, ob o ponto de vista da juncção
destas bacias, ou das bacias de 15ste. como haviamos sugg !'ido
ba 25 annos, com a publicação que fizemos em 1869?

Só á vista desta exploração e reconhecimento é que se pod 
ria sabeI' e havet'ia ou não vantagem de ser t'ealisado e Le pro
jecto, para alter-se a continuidade da navegação ou a Iiga(;ã.o
do alto S, Ft'ancisco ao mar, ou pelo menos afim de serem apt'o
veitadas e tas grand s linhas de navegaçã.o dos doi' grande.
valles, por meio d esLeadas de feITO '?

E' o que infelizmente ainda não se sabe, nem tah' z e Ias a
aber tão cedo!
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I AMAL DO 'ORTE

Rios Guaporé e Madeira

(Em snbstitui~,:io .10 A.l'iuos c 'I'a)l:ljoz)

RAMAL no SUL

Rio Paraguay
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I

E T UO OBRE O RIO MADEIRA

( Memoria publicada pelo aulor em Joinoille, 19po{]raphia C.
Guilherme Boehn, 1873).

Introdne~iio

A IJ'lemoria que hoje publiC'ámos sob o titulo O Rio Madeira,
foi escripta no Rio de Janeiro em Novembro de 1869. A redacção
do Jornal do Commercio no havia promettldo inseril-a em suas
columnas, o que não chegou a reali ar-se por se ~char então
aquelle jornal sobrecarregado de trabalhos com a publicação dos
debates da assembléa da provincia do Rio de Janeiro.

A' vi ta disso cedemol-a para ser .publicada no pequeno jornal
O oldado e o J1arinheil'o. ElIectivamente a sua publicação
teve começo no num 1'0 11 de. te jllrnaJ. de 6 de Janeiro de I 70.

continuou no numero 12 de 19 de Fevereiro eguinte.
Infelizmente, com ste ultimo numero ces ou aqueJle jornal::lo

ua publicação. ão foi pois, como desejavam os inteiramente
publicado este pequeno trabalho, comquanto e tivessemo con
vencidos, como ainda hoje estamo que a sua publicação em nada
mudaria o UI'SO dos acontecimentos, poi que a idéa de uma es
trada mal'ginal ao rio ladeira. entre o~ ponto extremos de sua
cachoeiras, havia sido com muita in i teneia repetida, para deixar
de ser adoptada.

Hoje, porém, que gl'andes difticuldade têm apparecido na rea
lisação da e trada de fel'r'o do Madeira, damos publicidade à re
ferida m moria, somente para ju tificar a opinião contraria que
haviamo manife tado.

A ldéa da e trada. marginal (( cachoeiras do rio 'ladeira foi
apr'esentada pelo 1'. Dr. ilva Coutinho em relatol'io datado de 3
de Outubl'o de 1861 á pr'e idencia. da pl'ovincia do Amazonas nos
seguintes tel'mo :« Da primeira á ultima eacboeil'a ha 70 laguas,

pgundo o major, el'rfl»).
O melhol' meio de 1eanspôI' esi obstaculo é abl'ie uma estrada

quI:' lig;ue o rloi J entes '\Irl'mo pda. mal'gem direila,
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A estrada póde vir a ter 50 leguas, em onsequencia da gl'ande
curva que descl'eve o rio ao poente.

Da ultima cachoeira á illa Bella (cidade de Matto-Gros o)
podem navegar vapores, que demandem de fi a 7 palmos d'agua».

Mais tarde, em 1864, depois de ter explorado o referido rio,
ainda dizia o dito engenheiro em relataria datado de 31 de Ou
tu bro .. pre idencia do Amazonas:

« Para a navegação de canóas, muito pouco se adianta empre
hendendo-se qualquer trabalho em algumas cachoeiras' e nem o
resultado compen aria a despeza, porque a maiores e mais pe
rigosas e tão regularmente collocadas em toda a região ob truida.

E ta circumstancia ainda mais concorre para não pensarmo
na passagem de barco ã vapor por aqu lla região.

" Uma estrada d 'anto Antonio a Guajará é o melhoramento
capital pal:a facilitar os tran portes nessa região, evitando-s a
travessia das cachoeiras. »

Os interesses do Brasil e da Bolivia, de todo centl'o da America
do Sul reclamão altamente a aber·tura desta estrada. A pl'esi
dencia do Amazonas, em vi ta da opinião deste engenheiro, dizia
em 1865, no relataria em que ]la 'sava a admini tração ao 'eu
successor, o seguinte:

« ma estrada que, seguindo p Ja mar'" ,m direita u ,anta
Antonio até Guajará, evite os obsta 'uJos perigo' das cachoeiras,
e proporcione acces o franco para a encantoada pr'oyincia de
Matto Gros o e o coração da Bolivia, é, como o demon l.rei m
outro Jugar, melhoramento reclamado altamente pelos interes e
tanto do Brasil como dessa republica e de todo o centrO da Ame·
rica do Sul. »

Con ignando as opiniões acima expendidas, diziamos no projecto
de juncção do Amazonas ao Prata, pejo Madeira, que, .com a ua
apre entação nos alIastavamos da oJ inião de tão distinctos cava
lheiros, quanto ao meio a empl'egar-se pal'a a reali ação daqu II

desideratum.
E te projecto foi su bmettido il consideraçi""to do QVP'l'no 1mperial

em Junho de 186'1. (I)

:1) Transcl'i~lo no pr·senl livro a I. a~. 93 sl'gnintes,
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Em Outubro do dito anno forito os rs, José e Franci co Keller
incumbidos pelo governo do levantamento da planta e do orça
menLo da estrada alludida,

'o relataria do mini teria da agricultura do anno de 1868
acbaL e con ignado o seguinte a respeiLo desta incllmbencia :

«.. , mandei preceder ao exame e exploração da cachoeiras
do iladeira pelos engenbeü'os KelJel's, cujas habilitações tem por
mai uma vez ido provada em commissões identica . A impor
Lancia de te e tudos salta ao olhos á imples inspeccão da nos a
carLa geograpbica. »

Salva as cachoeiras de te atnuente do Amazona, fica-nos
aber'Lo um caminbo economico e faci! para a provincia de MaLLo
G-ro o, por meio dos l'ios Mamoré e Uaporé. Mais tarde, quando
as cit'cum tancias exigirem, no sos vindouros ligal':lo a bacia do
Prata com a do Amazona , formando as im da maior parte do
Imp rio~uma va ta e con ideravel ilha,

);ão me li ong ia d se poder Lão cedo canali ar o l\ladeira na
ec(;ão encacboei['ada, Este serviço ó pode['ia ser ten tadJ sem in

conveniente medianLe O' systema de eclusas, excessivamente dis
pendioso, e portanto impraticavel na acLualidade economicamente
fallando.

A o-L'and dilI ren~:a. do nivei do rio aléul e áquem d k'l
seCr<tLO, parece condemnaL' a priori, quae qu r ouLr'a obras, cuja
'xecuçüo na. opinião dos en tendidos, pL'odnziL'ia 1L'ofunda alte

l'a(;ão no l'egimen das aguas, e na sua navegabilidade.
Acr'edito, pOL'ém, na po sibilidade de se lio-ar o alto e o baixo

i\Iadeira pOL' meio de uma e tr'ada que, na opinião do engenheiL'o
Dr. oulinho, não póde exceder d 501eguas,

0:5 engenheiro Keller em l'elatorio datado de 20 de ~laio,

annexo X ao ministeL'io da ag-ricultura de 1 69 a sim e pro
nuncar'~lo:

« A ai)ertur'a de uma picada em linha L'ecta na extensão total
da ca ho iL'a , logo q u o r, presidente da pL'ovincia do Ama
zonas não nos duo gUC:lr'da e mais pes 'oal, que I edimo official
m nLe ror differentes veze', tornava-se simplesmenteimpo sivel,
porqu o indio boliviano e eno-ajão apenas e a grande cu to
para a viagem por agua.

:Semelhanle picada, porém não teria outro fim de que o de
conh c r melllor as flore tas entre o Madeir'a e o Tapajoz, porque

IL'alio de '1.lD'\<\ trada d rodag-em for o a,m nlc ba de acom-
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panhal' mai ou meno. o 'neso do I'io por ('au'a da ,I vação
consideravel da serra da Pa 'ca-_ ova que não (, outra, que a, con
tinuação da Serra 'Geral que divide as agua,. do. affiuentes do
Amazonas das cabeceira.' do Parag-uay.

A pretendida diminuição do compriment.o tot.al da e trada uá.
é senão illusoria, porque a configuração do terreno em caso

nenhum permitte um traço em linha recta. de um ponto terminal
ao outro, e com toda a probabilidade as curvas do' pequeno
n.ffiuentes, que se baveria de seguir' para cbeO'ar ao ponto cul
minante da serra, seeião maiores do que a do I'io.- Porém, não
é s6mente o comprimento do traço, Orno tambem o nivelam(')nto
delle. que influe sobre a e~colha. e este ultimo decididamente
'eria pe, simo, logo que se abandonaI' o declive geral e diminut.o

do vRlIe do caudaloso rio,
O americano Gibbon, que não sendo profissional, suO'gerio pri

meiro a iMa de uma estrada em linba recta de 40 a. riO leguas de
comprimento atra.vés daquelJas montanhas, lue n::i.o podião e,
capar à vista delle) assim mesmo não falJa. enão de um caminho
para cargueiros ou tropas (a commOl1 mu!e rocldl porém , 
m lbante caminho seria de todo in ufficient.e ne, e aso e a
navegAção actual, ímpel'feita como ella é, muílRs veze (ll'flfprivel
:t elle. »

Deste r latorio extrabimos os dados neces aríos par'u li m 
moria que damos em s guida e que con luimo com a o eguinle
J'eflexão :

l( Infelizmente, mio .foi dita ainda ((, ultima palavra gob,,(' o rio
Madeil'a, »

Achava-s· ne 't.e ponto '1 ou st.ão. quando sUl'g:o o de °ret
n. 4509 de 20 de Abeil d IlijO. concedendo ao cor'onel Georg E.
Church. dos Estados-Unidos, peivilpgio exclusivo pelo t.empo dr
50 anno' para U COI1F;teuc .ã.o de uma estrada d ferro que, avi-
ando p,s quédas ou cachoeiras do rio Madeira Mamor'é, pari isse

do ponto mais vantajoso na proximidades e abaixo da cacho ira
de Santo Antonio ao ponto mais van(ajoF:o nas proximidadeR e
acima dacuchoeira de Guajará-mirim. .

Este conce sionario org:1nisou em Londl'es a mpr'sza, que devüt
levar a effeito a. referida estrada) sob a. denominação dE' -NTa
rleira a11.d Ma.mo7'(j Railwa.!/.

Ei. em sua integp<l a commllnicaçâo feila ao govprn n 1ai' dquf\lle
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conce, ion~wjo ohre o. I'e ulfado. oas operaçíie da companhia
em prezal'ia.

« Bordo do vapor rar!l, no Pará. 15 d ovembro de 1871.
Demorei-m em oommuni ai' ao governo d V. Ex. as op>

I'açõe da companhin, da sLellda de ferro do fadeira e Mamol'é,
até podei' dar' conla do re ultados definitivos. amo V. Ex. ahe.

u arena, havia pisado o solo britanico pnl'a organisal' ~ com
panhiA. rlepoi d obtida a competent conce ão do Governo
Imperial quando a guerea otl'e 1:1. Peus ia e a França fez para
I'y ar ql1u;.;i tarja a' obra publica, e impediu as lentaliva pam.
ol'gani a(:<1o d nm'a mprezas, e pecialm ote d uma tão s
I ranha, corno a de que e tou encarregado. Todavia quando
e, ta,a n acaba,l'- e a g-el'ra, isto . a.l~ de ~laio ultimo, con egui
contra lal' 0111 a PulHc "'odi: Con.tl'uction Com] any de LOlldee;:;
a con. leu 'ção da e ll'ada, cha- e ü fI'ente de ta ompanhin. de
con lru 'çào o e. l.7eorgE' ,Vithel', b m conhecido como um do
prill ipa", mlweit iL'O, d toda a' obnl. publica da Europa.
Ba eou, o contt'acl xplol'ações feitas por' ol'dem do Go-
verno lmperi II pelo L', ,lo é e Feanci co Keller nas minha'
in[1I'mações sobre a e trada Iwojectada o ommer io que. muito
)wovavelmente. tení. de e feito pela linha.

E lipulou- e porém qu o ngenheiro da companhia de coo ll'U
(' ão deyeeà verificae toda e tas infol'maçõe e examinar pe oa,l
melll <t linblt] I'oje tada: nevenno o ootracto ee modi(]cado d

a '" rilo l:om U relatorio,
1 m'nnl aorgani.a ão da companbiacheO'ou á Eueopa a noli

cia II uma eia revolu ão na Bolívia, Como o inter se da
<-,stmd'1 de fel' 1'0 do Mad it';), a '[~mopé muilo II penderão Lio
('omm("ITlO b liviano. a I'e" IU,ão actuou pe simul1ll:lnte, causando
:tfO'nmn d m ra e mbtLl'açando él'iamenle lodo o plano que
P-U havia cuidado am -nt preparado .

. oube, além di to, qu os intere 'ado da '0 ta do PaciJJco
empregavüo todos o~ e, foro junto do novo governo dn Bolivia
parlt inutili ae O projecto, impedi!' que commercio do. Boli,ia,
que feilo pelo aminho ror~ltdo elo And(l~. c s ja pelo proprio
aoal, o Amazonn .
Ne ta. (>m rg ncia resolvi acompanbar o referido enO'enbeil'o Ü

Bolivia, e vOltlll' com <>11 Plll'<) J.ondre pelaR cachoeiras o Ama
7.Ona .

P:mbal'('llmOR .111 Livel'pool n (lia ~o de Maio ullirnn. via do
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ew-Yol'k, para tratar dos vapore que t m de navegar no rio
Mamoré.

Dirigimo-nos depois para Sucre, via de Panamá e Tuena.
Em Sucre, o congresso confirmou inteiramente todos os m us

actos relativos a National Bolivian avigation Company de Ne\y
York, e deu-nos novas garantias de que o governo protegiria a
empreza, o que e Hão conseguiu em gr'ande oppo ição, e ne3ta
occasião reconheci ser verdade que os interesses do Perú, habil
mente auxiliados pelo de Valparaiso, não querião deixar esca
pn.r-se-lhe o monopolio, que possuem obre o commercio da Bo
livia, sem fazerem éria opposição.

Sahi de Sucre em companhia de MI'. L. E. Ross, engenheiro
do empreiteiro, para Coxambamba e Santa Cruz le la ierra.

Deste ultimo pon to penetramos no departamen to do Beni; pas
samc.s O Mamoré e as cachoeiras do 'ladeira, acabámos de
chegar ao Pará, a caminho para a Europa.

Durante t0do este tempo fizerão-se preparativos para collocar
se no Mamoré dois vapores, afim de ter-se á mão os meios ne
cessarias facilitando ao empreiteiro da estrada quando dér com ço
ú's obras, a acqui iç.:1.o dE' l-rabalhador , como do mai que flll'
preciso.

E la expedição acha-se hoje em erpa, agurdando uma barca
de reboqu pal'a levar o primeiro navio a Santo Antonio.

Este navio conduz o grande vapor Mam01'e, qu d' passar
desmontado as cachoeira.

A expedição teve o-rande demora pOl' 'au a das febe d vasta
doras, que neste anno reinarão no vali e do Amazonas. O com
mandante morreu, assim como o eno-enheiro em chefe e o on
structor do barco de feno.

O primeiro machinista acha-se muito doente em erpa, e sou
obrigado a permittir que o segundocommandante da xpedição
volte para e\\'-York por motivos de saude.

Pouco depois da minha chegada a Londres a nos a ompanhia
tel'á a honra de remetter ao vos o governo uma ollecção com
pleta de planos das obras a fazer-se na estrada.

Tencionamos lançar sobre todos os rios pontes de ferro, e con
struir mólhes de ferTO e estações em cada ponto tel'minal da
estrada, sendo perfeitas e muito duradouras todas tas obras.

O engenbeir'o do empreiteiro connl'mou plenamentea exactidão
do dadQs, obre que se firmou o contracto, H:wer(l talve<: UUla
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diminuição de obras em alguns casos, c provavelmente um
aurrmenlo de J/3 naquaniia orçada para pontes, visto ser m algum
tanto improvidos o planos de MI'. Keller a respeito do numero
e dimensões do rio que cartão a projectada estrada de ferro.

Pensa 'Ir. Ross qu o empreteiro não terá difficuldade em
on lu ir a estrada dentro de dois annos contados da data da

nos a chegada a Londres, sendo este o tempo estipulado, isto é,
esperamos que em Janeiro de 1874 a e trada estará funceionando.

Aproveitando a opportunidade, que se offereceu para aviar em
crrande e cala a obra do empreiteiro, encetamos no dia 1 do cor
rente, e no ponto terminal em Santo Antonio os trabalhos da
e trada de f 1'1'0 do Madeira e Mamoré, endo presente o capitão
Guardo, commandante do po to militar de Sa.nto Antonio, o
qual lançou a primeira pü. de terr'a que como eu espero, dani.
nova vida e um commercio gicrante coaovalle do Amazonas.

Temo,;> boje cerca de 100 bomens eml reaado em roçar uma
gl'ande exiensi:"LO de terreno; na edificação de casas para o tra
balhadores que esperamos da Europa; além de uma ca a para o
engenbeiro do empreiteiro e de armazen para os materiaes que
lem de ervil' para a obl'as da linha.

Concluidas estas obras, ubirão elle, os rios e abrirão <'strada
de rodagem aos lado, de cada cachoeira, que não puder ser tran 
postas em lanchas. Nestas estrada não haverá l'ochedos e nem
atoleit'o , e terão declive muitos uave.

Tambem preparaI'ão em cada um de, le ponlo ca as para tra-
balhadores da linha obre alente . No luO'ar que e colhemos,
para 1onto t rminal ao uI, faro e-bão o mesmos preparativo
como m Santo Antonio. Todo e e pl'eparativos facilitarão
muit ao empl'eiteil'o a 'ommunicação ao longo da cachoeira e
o babilital'ão pal'a d de logo ])l'O eguil' Yigoro'::lmente m eu
ll'abalho .

Em con equencia LIa topogl'<.tl hia do paiz. a prejeclada estrada
deyel'ü, locar em certo ponto bem definido. endo em geral,
plano o terr no ntl' stes ponto, p rmittirá linba recta de
grande ex len ão.

I ara não perd \' tempo, qu relUo traçar a no,a linha com
grande p oal de engenllada, emquanto o empr teil'o trabalha
no ponlo t rminal, construindo molhe, levantando e taçõe::;,
mandando fabrieaI' e embarcar ponte', e finalmente l'eunindo
tl'abalbadore' 'upprimentos.
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A. 'iro não soffremo demora, 'tmdo que, a não pr'ocedermo'
jlOl' e te modo, haveria "'l'ande pr'ejuizo para todo o intere
sados, iocluinrlo o propr'io Governo Imperial. o qual muito natu
ralment de eja vêl' a obt'a concluida no menor pl'azo (lo sivel.

)ila occa ião das encben te,' tencionamo,_ l'em UM O!'l no 'o"
navios om o, materiaes pltf'Ll a e troada de ferT dit, cLamente ria
lnglat( 1'1'80 par'a an to Antonio, e como te '!lavia' pódem con
t1uzir ao me 'mo tempo grande 1l1aolidade d mcrcadol'ia, ligeiras
para o Pal'ü, teremo a sim mai um lucl'o, se fÓl' po' ivel de '
embarcai-a, e continuar' a viagem rio acima.

1 o \~'rão ter'emo de pa 'sal' o no o matel'ial da ia telTea
para embarcações menOl' , ou no Par'á ou no ponto mai alto
que pudermos attiogi[' l'Ío acima. Plu'a e te-' fins neces itamos
de liee0t::a do Uoverno lmper'ia!. aHm de não iofl'ingiC'mo invo
1untariamen te as leis commel'eiae: c o' regl1lameo tus do 1m perio,

ão tal tão individuo' qu , em vista dos melhol'am otos propo tos
nas cachoeira do Madeim, se queir'ão apos al' d'1 tet'l'as per
tencentes ti companhia da estr'ada d ferro em um ou outro ponto
termioal, ni:'LO ob tante todo- o' e 'forço', qu 'mpl"gol'ITIOS parél
protegei-as: e pois pedimos que o gov rno pl'O idencie m ord m 11

sl.lvaguaC'r1ar o intere e da companhia na' cooces 'ões d terra
a eUa feita 'e que enll'e e ta terl'al:! e no' dê em anta Antonio
quatro leguas quadC'ada metl'Íca com a cacho it'CL, no POOLO
em que ella coda a mal'rrem oriental do rio, como 'entl' do lot .

Collocamos o nosso ponto tAl'minal do sul obl' um terTeno
ulto 'acima do Guajará-HsslI, Dn mar''''em orienta I m frente CL

nordéste de uma gr'ande ilba, ftUe fica. entre Guajani.-mil'im A

Guajani.-a' lI,E te pontodi tactlrcar!e'1.000metr'o do pontotel'
mioal collocado sobr'e o teneno ala"'adiço no mappa de lV1l'.
Keller e é aeces iveJ pOl' um canal profundo e exc -1Ieote.

E' só agora que tenho eosejo para accusar, em nome da com
panhia, a muito attenciosa respo ta ao meu pedido, pel'mittindo
que a escuna ilvi:r Spra!J suba o :Madeil'(i até 'anto Antonio conl
a liandeira dú Estados- nidos,

E pero que o Govel'110 1m perial appl'ovani. a medidas que fomo!;
ob['igados a tomar', assim como os planos pl'Opostos, de conformi
dade com o theot' desta com mil oicaçfLo ,

E contio de que O me 'mo govel'no nvalia['á 0::1 no 'sos uetos não
HÓ pelo selltido litt· mI, Gomo tal 100m pelo e 'pil'ito da n ':ll 'aI!
ce são.



«Tenho a hon1'a, etc.-George Church»).
O decretos n . 5085 d 11 de etembro e 5144 de 20 de Novem

b,·o do anno passado alLer1:l['ão algumas das clausulas do decreto
de conce ar) primili a, e approvnrão a plantas e perfis da es·
t.rada dA feno do Madeira e l\1amol'é.

Gt'll.nrle dilTiculdade porém, têm 'ido en.contrada no pt'o'e
guim nto da obra desta e trada

Eis que a respeito se lê na corre pondencia de Londt, '. pu
hlicada 00 Jornal do Commercio de 3 de Ago ·to do corrente
aono, o. 21,1,:

«Na l'euniâo que ha pouco leve lugar dos po suidore das io
l:ripçõe do empr'e limo boliviano, o repre entanle da Public
\'10[']( Con lr'uction Companr di e: Andão mal avi adas os que
aftirmáo ao-' intel'e sado que a linha em que tão (a estrada de
lena do llladeira e Mamoré) póde e[' con truida em dois, tres ou
mais anno .

Em primeiro lugat' ha deficiencia total de Ll'abalbadore ; e depoi
nem o dinheir'o todo da companhia repre ent.ada pelo orador, e
igualmente da companhia de navegação. e mais a importancia in
tegral do im pre. timo holiyü1.no, serião sufficiente pal'a concluir a

tl'ada; não con~eguindo quando muito, com todos estes sub
sidias, senão levaI-a ücerca da metade de sua extensão total.

Fez o rroyerno boliviano todo os e forço pa1'a I'eunir na locali
uade um numero avultado de trabalhadore ,ma jámais o
(:on eguiu.

Vendo isto o dil'eütOt'es do trabalho occorrerão-se de outr
m ia. e por ajuste qu , fizerão com pe oa de influencia da
lwoximidades, lograrão ajuntai' uns 600 bomen ,com o que derão
'omeço ás obra ,

O clima, porém, <,ea o priDlt:>iro grullue oh taeulo vom que
Liverão de lutar.

Chovia 9 meze durante o anno e havia oe a iõe em que na
lisLa dos doentes figut'éwão 30 '/. do conjuncto dos trabalhadores.

Era üonstanLemente do mais de'favoraveis o estado 'anilario
apezar da assisteneia de tres medivos ingleles enviados pelos
empreiteiros pal'a a localidade, não aIS tante os recurSO da com
petenLe phal'on.cia compl Lamente montada e sempre com proIu ão
aha:;tecida,

lém dI ~o do bUO bomeo:> em que t -0, ra pre I o ter S' m re



destacado urna paf'tida para a guarda d reza tia obra' c dos
opef'aC'ios con tra os indios elvagen e féras.

De tudo is o nada o empreiteiros havião sabido anteriof'm nt
tendo-se-Ihes, pelo contrario, occultado toda esta série de incon
venien tes e contratemposo

A Public "\Vof'ks Construction Compan - hayia-se obrigado a
constl'uir O aminho de [erro em dois annos.

Nem em seis e poderia con luir, ainda que se não olba~

iL despeza.
O facto é que sem mudarem a circum tancias locaes, seme

lhante via ferrea não se poderei nunca executar.
Os possuidores dos titulos do emprestimo boliviano e a com

panhia de avegação Nacional Boliviana e tavão, segundo pre
,umia, 'no seu direito em quer-er' obrigar os empreitei['o,' a l'ea
lisarcm a obra contractada' mas par-a i so não ba.~lal'iiio a.'
poss s dos m smos empreileiro . E te , pOl' eu turno, ba\'i':-LO
tambem' p['ocur'ado :leOn olha['- e e h:1Via-se-lh dito que o 'Oll
tracto a que se havião obr-irrado não podia er- mantido em dir 'ito.

Em consequencia dis o ba ia, segundo parece, a Public "\\'orks
Coo truction Company delibel'ado definitivamente não conlinual'
a obra:.

Em todo o caso elle oradol' não em letr'ado, mas en;enbeil' , c
quer quizes. em quer não quize 'em pro eguir na construcção o
que per istia em affirmar é que tal caminho de ferm não le
varia avante emquanto não se modifica em o I mento que
oppunham invencivelmente a es e intento. »

Achava-se presente o coronel ChUl'ch, suO'gestor da primitiva
idéa deste commettimento.

O Sr. Shvy, pl'esidente da l'eunião, perguntou-lbe:
« As enti Ü' propo ições que acabão de ser eXI ndida , ou

vos It opinião qu e 'ta via ferrea póde construir-se com c1esp zas
ainda que elevadas, comtudo em pr'opol'C;ão com o resultado
final?»

O Se. Church respondeu:
« Ent ndo primeiramente que a e trada de ferro' de que e trata

púde ser sem maiores diffic~ldade executada' e em ~egundo lugar
que a somma do contracto' o eapital social da Publi vVorks
Con truction Company silo mais quC:snmci nles para a :ua con
clusão. A '['edito, p r' 'm, que n 11l drspendendo Indo O (linboil'u
exi tente no banco rle Inglaterl'a, emelhante empl' bendimento
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podent er I vado a elfeito pelos empreiteiros, E te é, eguodo
Ininba opinião, o pOlltO vital da que tão, »

E. ta respo ta p0z em ba lante embaraço LI. l'eunião ii. qual
'OUlO já ficou dito an tel'iormente, 'em tomai' a e te I'e peito nen
hUllla r oluçãu dir cla: alIeclou O negocio a uma cOlllmi são,

< E lamo autori ado' ;), declarar pel'ante o O'ovel'DO e o publÍl.:o
bra ileiro que, egundo informaç-e autbentica que para e te
nm no forão minisl1'adas, deve reputal'- e inteiramente desti
luida de fundamento a idéa que se uggeriu de pI'ovirem inicial
mente e tas difficuldades de um el'l'O de calculo no comI uLo da
exten ão da linha endo devido á inexactidão de mapl a manda
do' levantar e fornecido. pelo Bl'a:sil.

A triangulação e e 'ame deste tel'I'eno, feito pelo engenbeir'o
relle!' âo exa ,ti simo : ' o boato que 'e propalou n ste 'eotido
ral' leI' origem DO fa ,to de haverenl o' mpl'eiteiros t.:omeçadu
II,' ,.,eu' I I'abali1os, 'tulllado' 101' I à~.e do seu trà\:auo um pontu
de:-;viado da linha. )Jl'itllilivalUellle delineada, Illai al'l'edadà e llilIe
I' '1Ile do q ue a print.:ipio se ti nba m vi 'la para e te fim,

"gundo 'al'ulo' que no ,ão i'~ualmente incukado conlu
" O'UI'O e avel'j()'uado, , pal'a levar' ao eabo e te commeltimenlo
,'âoneces ario~ 2,OOOindio~ i\'1'xo da tribu' <.;ir'um i inha, e

uko' tanto Il'abalhadol'es europeu', sendo a difliculdade de o
aocrariar manter: b ma im de con truir e equipaI' a e ln,da,
tudo pela quantia de .t: 600,000, o maior e não o unico ob laculo
eom que a Publie \\'Ol'k on truction ComI aoy tem tido a lutai'

lambem o uni 'o podel'o o motivo que faz com que muito que 
tionavelmente pretenda agol'a qui"ar- e á realisação do contracto
a que e obl'iO'ou: l'etra 'tando- e ele um compromis.o em que
ali~i mp nhou il'l'emi ,ivelm nte o~· eu credito,»

F lizmeole, no uppJemelllo do Jornal elo Commercio o, 280 ue

10 de utubro do COITen(e anoo, ](\- e no te!egramma á ultIma
hora, o eguinte:

« Pal'is, 20 de Setem bl'o, Ü J J hOI'as da manhã: A siO'uou-se em
Londres novo contracto para a linba fcrrea do Madeil'iI. e l\lamOl'0
com g:lI'antü de jIH'O" A linha deve fiL:al' concluida d nko de
rloi:-; :.I11110S. l'

. .r'oillville N v mUI'o de kiJ,

20
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CO i:$IOEl{A 'ÔES GERAJ::,.;

Tanto a parte do l'io MadeiL'a abaixo de 'anta Anton;o 'ow
acima :ie _,uajará, e o Mo.moré alé Trinidad, lê· e no relatario
da ultima explora<::ão do rio Madeira. pelo r, Keller, ão Jler
feita~ente navegavei admitlindo o l'io n sta pOl't ue, U 'Ul' (I'

vapol'e de tlm cajado uí'ficiente,
E' a confirmação de parte d qu dizia m 1 64 o I'. Dr,
outinho,
« De Guajuêt ao pOl'Lo da 'fdnidad, 'apitaI de J:leni, ]Jodem

navegal'. barcos a vapor em O'l'ande parte do anno, demandllnd
:s a 6 palmos d'agoa, e deuajarêt á idade de Matto- rosso nos
meze de enchente, ,_endo os navio,' de maiol' calado. a va ant.f'
chegarão te ~6 ao porto da P dra , empre~ando- e oulr ,
menore d'ahi pal'a cima.»

A parte do rio Madeil'u acillHl df' Guajarê~ " ,'eg-ulldo o' l';".
JrelIer . de om c.:olUl'l'iruento de 35 ]/2 1 guas p a do Mamur ,
desde a ua foz ut Trinidad, d 110 legua geographica .

A exLen [o do Guaporé, Je de a sua foz at H cidade d Matto
Grosso, é avaliada, apPl'oximadaru nte, m 200 legua. .

O Srs. Kellers não passarão da foz d st.e ultimo rio unu
determinarão não, ó a ,'ua largul'a como tamb 11'1 o olum d
,'ua.s aguas,

S gundo o referido' explOl'adol'e " a largura do uapore 00

ltenez é de 600111 tro na Ia?, ' ndo o, lum d ua agua fOI"
I ecido por egundo. ua baixa, d 63 metro cubico que na.
média se eleva a 1.87'9 e, finalmel1 t , na' nch nt ,a 5. ]20 metro
cubicos.

Este enormes volumes falIão eloquentemente em prol da na, e
gabiJidade de rio tão considerav l.

De Santo Antonio á foz do Madeira, segundo o r latorio a
distancia é de 193 leguas geogl'aphi a ,

Em ('oda ,1 r 'gi50 explorada I lo r,'. KelJer~. qu l' aI aixo,
quer cima das ca hoeiras. a velocidade d'arrua na eo'h n!,'

não passa de 11m 1 n.fJ po egllndo 011 trf'S milhaf'. JJ01 ho/'a..



A distancia da foz do Madeira no Amazonas, pelo rio, a cidade
de Belém ào Par'GL, é de 275 legua .

A sim v -se que exi tem na parte uperior do alIe do ~Iade.ira

3,15 le"'uas de rio navegaveis, e na sua parte inferior, com a do
do principal, 468 dita igualmente navegavei .

N ta ll1tima parte já acha -tabelecida uma n:wegat,:ão re-
gular a vapOr 1ai que êL companhia fluvial do Alto Amazona,',
cuja séde é a cidade de Manão , é obrigada a manter uma linha
men aI até o Crato, a 140 legua da foz do Madeira.

A primeira linha da com panbia do Amazona , de Belém a
.t\Ianãos, toca em Serpa, a 5 leguas abaixo da foz do rio Iad ira.

E ta dua arand secçõe de rio navegavei, cujo total é de
t>13 legua , E TRADA PREPARADA PELA NATUHEZA PARA LIGAR AO
o EA."'!O o INTERIOll DA VA TA E SEGRE ADA PROVINCIA DE 1ATTO
GRO SOE DA REPUBLIC DA BOLIVIA, se achão inlelizmente 'eparada'
pelcL recrião ob truida do rio Madeira, eompl' hendida entre anta
Antonio de Guajal'ã-mil'im.

desenvolvim nto do cur o do rio Madeira, entre este doi'
pontos xtremo , eO'undo o l'. Keller de 363.&16 metro ou
6-,4 legua geogl'aphica .

E'ta região ob 'truida do rio iadeira não apre enta entretantu
um:1 continuidad de ob taúulo~ â nu"egação, pois que entre o,
eus pon to obstruidos, cujo numero eleva- e a 18, existem grande

extensõe completamente livres e perf itam nte navegavei .
O compl'im nlo obstruido do rio é apena de 10.665 metro ou

:3,54 1 guas.
on eguintemeOL : a rt:gião de impedida ã navegac;:ão entre os

ponto limitado r la' cachoeil'a' é de 344.1 'I m tro ou 61.9*
lagua.

Quandu em Junho de 1 U7 sulJmett.iaruo . á. con ideração do G-o
crno Imperial um proje to da juncção do Amazonas ao Prata,

Jiziamos o seguinte sobre e ta pal'te do rio Madeil'a; (I)
« Os meios que em minha opinião julgo que de em er empre

ga.dos pa.ra a remoção dos obstaculos que exi tem actualmente
nessa parte do rio ;,Iadeira, de modo que po ~a eUa pre~tar- e á

grande navegação inlel'iol', consi, tem naquelles que os ouLros
pai:l têm lançado mão em ca o analogos.

'i) 'ran rrpto hOJ a. p'e.g.. rlest6 JLvro.



A:ssim, um :só facto ::iel'â sul1iL:ienle pal'a dt:J11011i:itl'al' o qu acabo
de dizer,

O gl'and rio de ,LoUl'en~o, no' E'Lados- 'nido.' conendo
por UIlI lef'l' no accidentado, montanha, e e carpado até, tinha
em al~uo ponto de seu cur o num ['O 'o I'ocb do e per'igo
sis imas c..:a hoeir'a',

Ha mui' de 30 anno, ,porém qu e Le rio é navegado por pa
quete ' ci. vapOl' Iue calão I:? a 1'1 palmos de agua,

NO PONTO E~I (,I E N-O FOI paSSIVEI. ou NÃO FOI VANTAJO OCA 'A

1.1 AR- E o RIO CONSTR 'IRÃO-SE CANAE LATERAE

um desles caoaes, marO'eando a cachoeira dn J oogo SaILo,
per'to de Corn\\'all, no baixo Canadá, tem uma xlen ão de 1 ~

kilomeko,
de, eDvolYimento do,' cannes latera s 'l cachoeim do I'io

S, Lourenço, entr o baixo eullo Canu(hi, ri 52 kil 111 tI" S ou
I,edo ti· lU ''''uast'eo':;'l'apl.iea,',

A de 'p za com a coo tr'u '~iio d ,'I 'S cana O" fui ti 201l1illilll's
de franco. , ou pouco mais ou ll1t:nos, ,UOU:OOO$OOO,

E la opiniüo era conll'aria ü que ha ia ido I1.nteriOl'mente pro
po;;ta, e lue foi 'empre r pelida, i to é, ue o 111 Ihor' meio d
tr" n 'púr' o I la 'ulo da, cachoeiras I'a aor'ir-se uma entrada
q..'!e, J ela mll.l''''em dil'eiLiJ, liga e o eu doi onto, xtremo.

O ('overl1o lmlJel'ial enlendeu con,enient , ~onv n 'ido rIa' van
t:aen, que 1'e ullal'ião da facilidade das cc,mmunicaç- , onl a
• r.:Jviocia de Mallo- ~ 1'0 o. 'e'fuir' . le ulLimo alvil.l' , mandando
proceder ao estudo' e trabalhos para a abertul'a, cl'.' a estJoada,

)e La commi ,ão farão encarregado' p lo Mini, Leria da AO'ri-
cuJl.ura o 'I', enO'enheiro Jo p Fran 'isco I\. II I',

Nas iI) tr'L1cçf.íes expedida p la 2' ecç;ão da dil'e ,tol'ia d
oum' publica e na"egaçfLO d i\lini 'Leria da Agl'icullura, sob
n, 2;)0, de 5 de utul)['o de 1867, e q ue e '), hão consignada' nos
annexos do relat.orio de 1868 do mesmo mini, teri, e deter
minava que, o oújecto principal e urgente dos lJ'aúalho' da,!uello
commissâo, aos fjll,aes todos os out/'os.ficavâo suuordinados, el'a
o levantamcnto da planta e orçamento de uma estrada ,!ue, con
üJ/'l1.cClI1.,lo as cachoeiras, cll/a exislencia eslava /'econ.hccirLa. fI,~

fJLUles oD'erecião oÚsl'1.culos insupel'aveis á navc{]ar;ão, na pal'l
que se intcr'püe ontl't: o ..dto e bllixo MacLeim, prestasse c mmodo
1,1'1lIJt:J.'url" a. pu:;su;;cirús p l'l'u,llldu~j 'lU' Ir.l.lli:iitu:;:;ell1 pelo riu,
Tae' faraa pur m, os obsld,L'ulosque RocontrardO os encal'r'egado
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da com missão, a falta do auxilio indispensaveis que sempre
rorão recu ado. , ainda que pedido officialmente á pre idencia da
pl'ovincia do Amazonas, que, e vil'ito lles obf'igado a levar CI

/leito uma explol'ação inteir'amente orpo ta üquella que det.ee
minavão a ua in Lrucçõe, .

De volta de sua commissão, o Srs. Kellers, em vez de exporem
as l'azõe, ~e seu pl'ocedimento, que podel'ião fundamentar,
pl'eferil'ão ao contrario declarar logo no pl'imeiro periodo da
inkoducção do relatorio. com uma imperturbabilidade que verda
deiramente a susta, e deslem brados de su~s instrucções claras e
10 'itivas que haviào ' i.io por portaria de 10 (te Outubro de 1 Ci,
incumbidos peto Caverno Imperiat de explorar o rio P.1adeira, na
parte ellcacltoeirada detle, desde Santo Antonio até a úarra do
rio 1I1amoré, e de elal Ol'ar o pl'ojecto' mai apropriados pal'a o
melhol'am nto desta importante via de communicação com a
provincia de Matto-Gl'osso e a I'epublica da Bolivia.

A circumstancia, pois de não terem sido cumprida, como
devião, as ordens do Governo [mperial, é a que nos Pl'opol'ciona
hoje os dado indispen 'aveis para poder most,rac' com evidencia

acerto daquillo que haviamos dito em Junho de 1 67.
No de ejo de daI' UD1j;l. irléa da contl'al'ie,lades que expsri

m ntarão o ngenheiros encalT gados pelo Govel'no Impel'ial do'
e tudos e tl'abalhos no Madeir'a, tef'nünal'emos este capitulo com
a tl'ansCl'ipção do topico final da intt-oducção dEI l'elatorio deste)
xpedi~ão, apl'esentado ultimamente ao Mini tef'io daAgl'icuHul'a,
que ..e acha 'nos anoexo do f'elatol'io do f'l'!fel'ido mini fet'io

apre eolado este anno ao corpo] gislati '0.

Se no que se ['e\"ela neste to pico não existe nada que po sa
causar e t['anbeza ao paiz, ha em compensaçã,o, por· m, ba.. fanfp
de que nvel'O'C'llhal·o,

Ei o topico ali ud ido:
« A nosso geande pez<:t[' foi ne se entremeio de tempo o 1',

DI'. Gama e Abreu removido como presiden te pat'a a pl'ovin 'ia de
Goyaz, e todo o~ no so e fOl'ços pal'a obte[' do uece 0[' deU o
pe 'soai necessario pal'a podel'mos cumpril' a" o['deu de . Ex. o
, 1'. Ministl'o da obl'a' pubJi as l'elativamente ü. xplol'ação do
rio Madell'n., forão debald • nem iquel' pudemos obter' o numer'o
de O'uat'da. , nem o pequeno vapol' Jurupensen, que com (;l.nta
economia pal'a o cofl'es publico poderia ter levado o pessonl e
o trem d, xperlic;íl.o até ant Antonio, apezal' rlelle se aehnl'

'\



d o 'cu pado à di jJ ~i '<LO da tDl'-:m<l pL'e id 'o 'i1J no porto de
:Nlanáos,

Com a firme 1'e olução de cumprirmo, apezar de todos o im
pecilbos e contraiempos, a honro a mi ão de qu haviamo . ido
encn.rregados, dir;:igimo-nos ao r', Ignacio Arau , vic -con u] da
republica da Bolivia, .que 'naquelle t mpo s achava em Manáo '

Tenelo eJl já recebidG'um ayisQ prévio da pal'te do seu g-overno
a r peüo da exploração pi'ojectada, mo. tI' u- e di po to a

ajudar-no em tud que ra d'e. seH alcance, e foi por u inter
medi.o que fiz mo o conh cimenl,ú dt> um neO'o ianie boliyiano
que Jlia paea o Par<i e pm'a d lá r "'L' ae ú Bolivia,

ombinamo entã.o qu do iLio do I'eferido vice- on ui, o ne
,gociante havia d,e fól'necer uma canõa ~em tripolada para o eI'-

o Yiço da xpediçã.â, emq'panto que ele l'pa alé aquell . itio nf).

deviam"bs ~r elJ1·no a cán(>a, "

O dito '-vice-oons.ul deu~nos esperanças lue na Bolivia haviamo ,
por.illt pmedio' do u "'o e['oo~ I,1COnil'aL' finalmente o num ro
:um ian.t" ai eemeiro. pal'a o regl' ."lt) o ecnção 00. "lfudo.
hydeoí,ó1'afJhj 'o•.

Apezar'·11 teemo de!','/. m do o d .gosto de v r uma 'ommi ão
a manflo ao Governp lmp l'ial spguil' \"iagem .01 o!'\ auspicio dE'

• 11m parlicular .!orr;asamentr' tirema.~ dr' aCCf'ilar A I nopo. l'A,

r! pois d termo l;ol11jlrado em erp' ao Sl', majol' Damaso d
•• 'ouza Barriga, uma ca.nua da lolaf:âo d :~OO al'L' ba., mal eon -

t.ruida Pro müo eslado, pOL' não J avel' utr'a, ,'guimo' via!!em
no dia 30 de Maio de ]86' ateaz do nagociante loliviano om 7 Il'i

polantflR a,penas, quando n. anôn. df'mandava 12 p lo meno .))

II

DesCI'ipçeIo c/a re(Jicio ob. truirla elo rio _V/aeleira. comp7'e!len
dirla entre Santo Antonio e Guajarli-mirim com a indicaçeio do..
meio.~ mai,' adequados (' econamico,~

napar.

Send a di taneia p lo rio, ntL'
mirim, de ~6::l. 46 m iras ou 65,4R
diremos, para clarezfL da xpo, ição,
:~ granoeR "flc\,c,es, :l sé1hpr;

para torna7-a 11 fi Df'(la (1('l ri

anto Anionio Guajal'ü-
leguas geogl'apbica., divi

esla parf.p lo rio :Yladeira m
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1 () ''1'0..: HI. TANelA

'" DéI pa('f,e inferi [' da caebop.ir'~, de Santo Xntonio
ii up rio r ila do r,.ir~ío .

2.' Da parle. up rior da aehoeira d ir<ío êi·in-
ferior do Ri beirão ....... '.,. ..:..... ... '...

:~. Da parte iuf 'rior da c;lehpeinl do RilJei.rão á u-
rel'ior ii" ilo Guaj" rá-mirim ~ .. , .

;

E:M

'rETROS .

]IIJ,7!W

17 ',H1,{

83,142

363, 46

~ nd a diff reu a de Divel ntre O· é'lJ. ponto. excreDlO de
8-1,2 metro, o eu d clive mpuio é de 0'",2314 por kilometro ou
J .4321.

-se, poi , qu ' nãq fo t' a e. 'i~t neia d " róc):J do' .Ile ta
parI do rio ladeira, que ella se acfiarifl na. rri lIJôre condiçôe.'
ti navegabilidade • . : , .

linha d mai, curta di. tao 'ii., 'tomad,a~obréo úco d
maximo que une o . u::: doi' ponto extl'emo de ]0 •.)

igual a 213,21 l,i] mptl'o ou:,' legua, .g ograrh.iri I :àvponÜ •
o achatam nlo da terra de 0,003:24. . :

"\ referida linha fúrma com o meridiano de Santo 'ntoui nm
angu10 de 170 4' 3 " para oé te.

A relação exi .. l ol otr a di tau ia 1101' terra e o de envQJ·
vimento ilo ('UI' ° do rio para o, noi, po.oto. :d['emo:o; (> de
] :l,í.

O ['ia :Yladeil'u oLTendo ,lo .. uI para o nMf!:' afl'a. ta-,,; para
" tI" ante, dI" chegai' ê\:Santo Antonio.

] RUrEIR.< SE ç.\

Da paI·te i'V'p,.io,. d.a cnc/lOeiT'a de . '(flltu Antonio ri 'ufiel'iol' rln.
do ;rirúo, compl'im 010 total 101.790 m tro ou 1 ,321e.O'uas.

Ne 'ta. ecç[io exi l m 5 cach eir'as. que 'ão, elTI ordem da ~ubida

do rio anio ntoni. Theofonio, '~lol'rinho . C'aldpirão iln In
fel'llo > Gido.

numel'O le ua quétla', aaJtul'a totald lia, o omprim nto
ob fTuido do rio a paete JiVl'e ú navecya fio e, finalmenl ; ftN di.
laneia' que ta. 'aehoeit'a::; !!,uaroiio f'nf/' .i, ~ão indicaria, 110

>;p/Zuil t lluadro;
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1

I
•. Antonio. 1,20 I 300 I

'> Th ~otonio........ .,
~,9:

~og \ 9 -100 10.600.,
:3 MOl'1'inhos. _...... :, 'l, O I 2~1.2:l0 2\;. !:iI)
-lc Caldeirão do ln-

.1

t'~rno ... '" li ti,DO 9.390 ~2 '>10 5·1.600
.) Gil·'lO ............ 9,20 1.100 9.2:3J 10.:3:30

------
, ommu lot,Ll .. IH I :& .,05 ~I G70 I (ln. LO JOl 790

E ta cachoeira acba- e iluada na latitud ui d ,o 49' ;",. l:i (-'
na longitude de 21° 29' 8" ao occid nle do Rio di' Janeil'o.

A altitude de ua pade inf riol' de 61 m,6,
A extensão obstruida é de 300 ro tl'OS, 'endo a lUfda d 1"',2.
Nesta cachoeir'a, diz o l'elatol'io da exploração foi ne' s aeio

descarregar-se as canôa e tl'an pOl'li\l' ludo por ( [Ta a uma
distancia de 450 metros por cima do rochedo da mal' m $.

querda.
Foi a 16 de Julho de 18613 qu a . pedição chegou n. esta ca

choeira, pa.·.·ando no dia 1 a conenteza no Maca'o, ituada
acimadella e logo abaixo do .·alto do'l'h otonio.

Por tes doi, pon to, , a COJ'l'enteza do ~Iacacos e a cachOc:Íl'a
de Santo Antonio, descerão ftlcilm nte a can as da expedição m
seu regre o a 18 de Novembr'o, segundo e I 110 l'elatorio :

« Nem a pa sagem da correnteza dos 1acacos nem a a bo il'U
de Santo Antonio ofl'el'e 'em a rnenOl' diffi uldad . visto o rio jü tel'
subido consideravelmenie, achando- ea4 meLrO acima do niv~1

de aguas baixas, II

Assim, v('·se que de Novembro a A,bril poca m que om <;a a

xiI' mo, d .'Ia

por kilometl'o,

la CACHOEIRA

Santo Antonio

'" ~ -~ ~ ..;:, ~~
'r '"<:: :::

Som~,"
o~ ·r~. "" :.."t:s

Q)~ tia" <:ac:hot!ll'rl. "' .... ~~~:... :;
~~:::

~ E~.- o-::; :..-. u

E como a diffel'ença d nivel entl' o ponto
'ecção é de 4.001 ,4 o . eu decliv m dia é de QIL ,9W
ou 1:2:119.



onveni nte e economico pal'a a
Le n11 'on lr-u ção de um canal
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YiL ante no l'io 'ladeü'a, póde e ta cachoeira pem1ittil' a navegaç:ão
:i ~'apol' que naqueJ) l'io se e tabel ce e, Ja~ outra, época, do
annO, elta poJel'ia ainda effectual'- e. e ios m l'eali ado' na-
luelJe [onto o melhor'amento cOIn'eniente.

E t dependel'ião da navegação que. e e tabeJece;:: e que e
juiz e obt r lU todas a épocas do anno.

, porém, a navegação fica, se limitada ú- agua médias, a
interrompida nas agua baixas, os melhol'amentos que exigir'iiío
("'Le ponto nflO deverião s r' con ideravei •.

2' C'ACHOEIRA

Tlleotollio

To: ta ca 'hoeira ou anl: alio do Theotonio, cuja latitude ui é
'. :)2' 41",6 e longitude o te do Rio d Janeil'o de :...1" 30' 5'7" a
acha, pelo do, a 10.600 metr'o' de tii tancia da de anta Antonio.

A altitude da pal'te infel'iol' do salto é d '3m,4.

No dia I de Julho, diz o relatorio. chegamo na. orrenteza
do :\la a'o ,daqualjà e descobreafumaç:a que J yuntao alto
do 1'11 otonio. Esle 'alto é pr dido e eguido de dua, pe
quena COl'r'ent za , 'uja qu das I'eunida dão a altura total de
1m,O. 1:. ta altura 'ommada com a d 7'".5 do alto do Tbeotonio,
e com 0",'15 de cOLTeutezu do. :\Iacaco, , pl'afaz uma quéda tutul d
,"" \:15 01 re uma extensão de 900 m tro d ob t['uc ão,

.\. lal'gul'a do rio Madeira oe ta parte é upel'ior' a 1 kilomell'o.
e ta Cil hoeil'a a CH ro";[ foi não, ri trao pOl'tada por' tel'ra, n'uma

iii lan i,1 ele :-00 meko a ima do alto, como lambem a canôa
val'ada pOl' tel'ra obre l'ôlo' ro[' cima. de uma I aç;ão de 15
metl'O d ,,\t.ura.

Xa descida, que teve lugar a 17 d ovemuro, a xpedição pa ou
fllcilm nt a pequ na orrenteza acima do alto ma ne te
pon!.o o Lt'aosporte d,l Ccl['o"<J,S e vllrac:ão da canàa 10[' tE:l'r-a
elI ctuou- e como Da, ubida.

m io que parece er ornai
I' moçâo desta difficuldade Qn, i
\al,el'al li l'efel'i la ca choei 1';1.

Ut'a, como a dislancia por terra ao de envolvim nto do cur (.
do do Madeil'a, ~e acha na l'elação de I: Li, eO'u -~e que o com
p,'imenl.0 ct um canalla!.!'I'nl numa ca bo ira d vel':! S r inferiol'



•

45

ao de envolvimento da por:ã UO l'i que 'nl,io e 'te
ultimo numero pod rá er on id rado um ma.'imo,

e:::do ° omprimento da porção ob truida de, ta cachoeira de
900 metros, e tendo ido a' carga tran portadil a uma di taneia
de -00 metro acima do ~ llo, pr'o"Rv lment p la oh tru '~-e.

que e continuâo acima delle, egue- e qu o compeim nto d
'anal lateral a esttl cachoeira nrro pod~r1Í x edee d 1.400,,1,500

metros, d vendo e~te ultimo numero er comüderado ramo um
maximo,

A difIeren a de nivel de t4"',95 que apr'e entãu a~ lU da' d ta
ca ho ira e eliminaria 'om o mi rego de -! a 3 comporta, con
forme a altura de ua quédas fo e de 2"','13 ou :3 m tro '

perto da maeO'em não lo. c o terreno p la >-lua el vação o
mai conveniente para a pa aO' IJ1 tio canal, porqu nesle ',U. o
, eria preci o effectual" e grandes CÓI'Le. , o qu ac::tlT taria um
con id rnvel movim Dto d terra deveria pro urar, a[a 
tando-se della, aqueIlp que mplho(' ~ pl'e tas. e pâl'/l o seu e ta
belecimen to.

A.. de, vantagens que e tel'ião 'om um maior d s nvolvim nt.o
rio canal sel'ião compen ada não, ó com a maioL' facilidade d '
x cuCão, como tambem com a diminuição da diITeI'ença d niv I

pntre o eu ponlo exlr mo , e con eguint m ntp com a con,-
11'UCC:i'io ii um menor num L'O de compOl'tas.

:1" c CIIOF.lHA

Jl[or,.inho, '

E ta cacboeira acha·~ a26.260nwtr'o.' d di lan ia elo salloel
Theotonio.

A sua losição astl'ODomica d 9"1' 4:-", 3 il Jnlifncir :'lU I
21" 36' 30" de 10DO'itud o' te do Rio de .Jan iro.

_ elevação acima do nivel do mar é d 7'01 'i,

Esta cachoeira apresenta 5 cOlTeDt za 'eDdoa m n L' 'lU do
de Lasd 0"',3 ea mai (' dE' ]"'.J, .obrl:' umaext n"ãoob.ll'lIida
de 980 melros.

A SOllll11a total da' quéda. d 'La 1:1. b eim é d 2'n í,

~a oc'casiáo da subida (la expedição, a;2~ db Julho, quando o ['io
",e achava a 5 metl'os acima da' baixa' agua,'; esta c::tehoeit,u
apr-e entava dua qnéda~ di tincl~~, a i.nferior de 1''',:3 a up riot,
dt' 0"'.7,
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"l"a pr'imeil'a foi pr' ci o descarregar' jJara passaI' a canóa' á
sirga, emq'lanto que pela segunda subirão elIas carregadas.

Em seu regresso a expedição passou por esta cachoeira a Hi
rle Novembro, em a menor' difficuldade.

Dur'ante, poi~, os mezes'de Jovembro a Abril esta cachoeira,
como ;1 d anto Antonio, não é um obstaculo á navegação e
torna· e evidente que, e ellas foss m melhoradas e balisados o
. eu canae " que e pre tarião, tal vez, á navegação em toda a

poca do anno; e ainda que i to não ross pos ivel alcançar- e
não havP['ia razão para que não se apl'oveitas e daquella que pel'
mitti e o reO'imen do rio, em geancle parte do anno.

Em qua i todos os rios da Eur'opa a navegação que por elIe
.- opéra fica interrompida não ó em ua~ agua baixa, ou na
etiage, como igualmente durante o inveeno naquelles que estão
ujeito a ficarem O'elado , a, em uma épo á que qua i sempre

coin 'ide com a de uas agua mai elevada,
O intervallo ntr~ a part superior desta cacboeira e a inferior'

da do ald iL'ão do Inferno, e que mede uma extensão de :í4.600

metro, . ~ completamente franca Li na,egação.
A ,·im. VI - e que, m diante duas canali ações no pr'oprio leito

do rio, em anto Antonio e ne ta cacbo iea, e cuja ext nsão
b fruída ii. 1.2 O metro, e de um canal lateral, de pequena
xt n 110 no salto de Th otonio ujo des nvolvimento não e.'ce

di?ria dl~ 1..500 metros, no maximo, e pod ria obter, de de a parle
inf riOl' lIa cachoeint d anto Antonio at a infeeioe da do

ald il'i'io do ln1: rno, 91.46 kilometro ou ]6.46 legua de livee
nav gação.

A r' speito d te gl:ande [,r 'ho d rio d sembara ado entre a
pae(.e 'upeeior' d sta cachoeiea e a inferior da do aldeirão do
I.nfel'DO, ](I-se o segninte no relator'io :

o dia 25 (.Tulbo) entee Morrinhos e Caldeirão do Inferno, perto
de 10 leguas de di. tancia sem impecilho algum o ontrttmo
algumas canôas coo truída da ca~ca d Jatob,\. dos indio <t-

l'ipuou , que habitão li margens nesta all.ura
O' tl'ipolant ,homens e mulb r' s, em numero de 10 '1. 12, dos

quae' o' pl'im iro nú, nos ·onvidarü.o parit il'mo na IDll

loc a dAlIe , o ql1 fiz mo., br'jndando-o om facas, tesoura~.

anzó s, et .
Em tr'oca nos del'ão algllnlél. I'aiz. S d mannioc<t e fi Ignm milho

f'm espiga,
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Todos se comportarão admiravelm nte e partimo em pel'feila
amizade.

Alguns dias d -pois al:ima do Cald ir'ão do Infemo enl"on [.eamo,·
umn, egunda hoeda de Caripunas, ao cluaes na de ida com
pramos em troca de alguma ferramenta parte da rica pre a qUE'

tinhão feito na caça da anta e do porco do matto.
Todos elle' em qualquer' des a occasiões comportarão- 'e sempre

com a mesma calma, em mostrar, nem medo, nem intenç-e
hostis de qualidade alguma e assim parec -nos d pai de haver m
atacado ainda ha pouco annos dilIerente comitiva', e havei'
mosti'a' d terem reconhecido 'er mais vanlajo o para lIe O

viver m m paz, que a cat che e havia d a har ag'Ol'a ntr
elJe' um terreno fer'til.

Era sufficiente appaeecer um mi 'ionario entr elJe', munido
ue alguns sulpbato de quinina para a.llivial o das febres, Ü,'

quaes e tão igualmente sujeito.', e por e se meio O'anharia par'a
empi'e a' nlIeiç;- s delles, transfor'mnndo m pouco tempo e.' a

pobre gente em membro. de alguma utilidade para 11 ociedad
humana.

4u CACIIOEIRA

Calrleir io do [,?j'el'l1()

E.'. a c;i,choeim e til iluada em lalitude cle ao l;j' 4 ", '7.'. fl em
longitude 21" 52' ]11" o sle do Pio de Jan iro.

,'ua altur'a absoluta 01 re o nível do mal.' é de \12''',8.
E' esta uma das mais perigosa cachoeiea~ do r'io l\ladeü'a,
A extensão obstruida é de 2.390 metro.', üom 6 quédas, das quae,

a menoe d 0''',3 a maior de :,01,2 le altur'a na, agua~

médias.
A somma total da 'ua, quédas é ele 6''',0,
(J leito do rio oesta cachoeira, diz o eelator'io, muil. irl'egulal'

e dividido por sete ilhas maio['es em braÇ')o de difr renl. s I;t

manhas.
As can()a' 00 tempo das 'heia' e ao'un.s médias escolhem o

canal na margem e.'quer'da, porém no tempo da ,baixa es e canal
fica quasi secco e os viajantes se v m qua i obrigados a. pa S;1I'

pelo canal do meio, anue o menol' de, cuido no O'overno d;1 'anila,
i1.rl'asta esta 110 ab?sml .
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A altul'U tOlal da quéda, que se acha di ·tf'ibuida em dois gf'UPOS
principaes, é de 4"',0 nas aguas média.

Ainda sobr'e esta cachoeir'a lê-se no relatorio o eguinte:
« i\o dia 26 (Julbo) de manhã avi tamo,' rio acima uma linha

de collinas e ao meio dia chegam05 na parte inferior da perigo~a

ca boeü'a do CaldeirftO do Inferno,
Por toda a parte, na mar'g m esquerda do rio, e em uma. das

ilha, cruzes toscamente feitas, dão prova da triste fama de S11

cachoeira.
Ião ó o trorl'ivel redomoinbo, outra Charybidis, na entl'ada

s up l'ior della, já engolia algumas canôa, morrendo toda a
tl'ipolação, ma, tambem parece que as febl'es nessa parte do rio
elo mais perigosas do que em qualquer outra,
Entl'e a pessoas que perderão a vida nesta cacboeil'a cita

['emo apena, o cOl'onel ele ngenbeiro,' p r'uano Maldonado, que
pel'spguido flor 1l10t.ivo:-i d ' flui itiea na , ua 'j1atria ha 5 ou 6 annos,
embarcou no Madr de Deu, elesc u paI' e'l a.o B ui e pelo Beni
ao r.ladeil'a, vindo a maneI' na cacuoeit'a do Caldeil'ão do lnfel'llo
e fOl'Oecendo assim a [)I'ova matel'ial de que o Madre de Deu é
a/tluente do Beni e não do PUl'llS,

E' de eo'ir que nes'a occasi~tO e pe~'de" m ·0'05 os papei
do dito Maldonado, alvando- e apenas dois I' meiro da tl'ipolação,
bomens sem conbecimento algum, que não soubel'elo dar noticias
mais amplas sobre as I'egiões pgrcorridas, »

Em eu regresso a expedição pa ou por l8'3ta cachoeira nos
dia, 13 e H de Novembro, lorém não em que uma da canôa,
de cal'ga 'e tives e acbado em . ummo pef'igo de I erder-se, de 
pedaçada con tra os rocbedos.

A.baixo de 'la cachúeil'a enconll'ou a expedição o indio cari
punas que havia vi to na subida, ei o que obl' eUes con igna
ainda o relatorio :

« Tado mo tl'âo- e alisfeitos por "êr'-lIo:, de 110\'0 e ganhamos
a firme convicção de que ::t catecbese entee elles seria a mais
faei I do 111 undo, »

1~~tiJ e,ll:lir)/'i)',~ aeua-s,-: 11"10 l'iu .,~ \03:3'1''',1 iJ,ciUla da. uu 'al,

ri Il'a do ln.fel'nQ.
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A ua po ição astronumi a 'a eguinte: latitude uI 9° 20' 45". i
e longitude occidental do Rio d Janeiro 21° 54' 22".

A sua altitude de 102m O. A quéda do salto principal de
"",0, obre uma extensão ob truidade 700 metc'os ..\baixo de 'têl
cachoeira exi tem ainda dua corredeiras, cada uma com um<
quéda de Om,6 'obr 20001,0 d obstrucção .

.. a tac'de de 2í de Julho lê- e no relatorio, avi 'Lama' o malTa!:>,
que se achão ao pé do alto do ir,10. cuja direcção de nOl'
d te a sudoéste.

O leito do rio e e 'Lreita d~ 1.50U a 700 metro' e a. lluéda. toLal
da forLe cachoeira no tempo em que a aguas e a hão a 2'" °
acima da baixas é de '",0, sendo o comprimento total deHa
90010 ,0. Jeste ponto a 98111 ,0 acima do niv 1 do mar, o thermu
metro, de noite, de cia a 15' R., sendo ue dia de 32' H." a
temperatura da areia na' praia de 48° R.

O tran porte das cargas e a varação da 'anua pela di 'taueia
de 720111 °exigio o trabalho aturado de perto de 4 dia, e . óm nt
no dia 31 deJulbo podemo ::onlinuar a viagem.

1 o regresso a expedição chegou ao 'alto do Giráo a 11 d
l. ovembro.

Esta cachoeira tJ a <lo Caldein.w do lnfemo, pela diJliculdadel>
que apresentão a uma navegação regular, deverião ser. orno
do Tbeotonio, evitadas por meio de um canal lateral.

Desde a parte inferior da cachoeira do Caldeirão do ln[erno a.
uperior da do :rirão, a distancia , p lo rio, de 1~: 720111 ,0, ou

pouc..;o mai' ou menos 2 legua que approximadaru nte. poderia
"ir a tel' o canal latol'a1.

A altura da difI rentes qu>da' d ·ta' duas achoeu'a é d
1~ul,20.

Com o elJlpregu ti 5 a (j 'ompoL'ta:s ne 'Lecanal e eliminaria la

diIIerença de nivel.

'E NDA SEC ÃO

Da parte superior da cachoóira do Girão ti. infedo(' da do Ri
beirão, xten ão 178.914 m tros ou 32,20 leguas.

Jesta grande secção do rio Madeira existem os secruin tes pon tos
obstruidos ou cachoeira' em ordem da,subida do l'lO : TreR [rmi"io ,

Paredão, Pederneira, Aráras e Pereq..:ito .
1Io quad ('o kI.hn.ixo ar'hão s i nr! ic,.LdOf' o numer d nas I.J upela ,
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a altura dellas, o cOllJprimento obskuido do rio, a exten ão livre
:i navegação finalmenle a di tancia que ella O'uardão
ent[' i.

l-
iDa parle supcl'i I' da cu.,

choeira do Gir"o : I

Iti Tres Irmão ..... . .. - ... I -1 2.1 :37030 :37 .ljUn
7 Paredão ..... .. - ......... <1 4.9 2&-150 30.700

Pedernoi ra .............. 2 <) .0 22700 I 23.300
\) .Axuras .............. ' _.. , 2 1 !J 57292

I
:- ~ .2-12

10 Peri Illilos .............. 1 O. 1~367 1;'.667
A. J1al'~e_ inftlri r la do

O O 13405 13.'JO;)RIiJelrHo ...............

13 11.7 4670 174244 17ti.914

Pela in pecção do quadro acima, v·· e que lio I ( ~: Itlm,O des 'a
"e 'ção, '1 exten ão OU truida . apena de4:670 lD ,O OU O, '4 de lecrua,
i to Ó. meno J uma Ie<fua. 'eodo ;) pal'te Ti I'e ií na egaQão de
li4:244m :Oou31,36Iegua.

Pela di cril tio da cachoeira de '1..'1 ecção e reconhecerá que
m nenhuma della exi tem ob tacuIos que m r'eção o nome d

in 'upeT'aoei d naoegação, que e Lc~ poder'ia estabelecer" e regu
larm nle, log qu fos em effectuado os melhoramento que r 
damü.o O' r'eLerido ponto .

E te' melhoramento" pód lU 'e[' todo rt:ali ado~ DO JJ['olJrio
leito do rio, tOrDiludo- e a sim d n sario recorr'er'- ~i con -
{['Uc ão de canaes lateraes.

Jão consignando o rel<'1.torio a altitude da parte lDterlOr da
cachoeiea do Ribeirão não podemo apre ntar aqui como dese
javamos, o declive médio por kilometro de ta secção.

Por e la razão daremos ómente e te declive para a dIlas
ecçõ r'eunidas, a 2' e 3' i to é, desde a parte uper'io[' da ca

choeira do Giní.o a igual ponto da rio Guajar'LÍ·mirim.
. nJo a distancia entre este doif::l ponto~ pelo rio de 202 kil 

metros, e a ua differen~a de nivel de 34m ,6 segue-se que () et~('1i '
mMio desta!" du f', çõe:, p de üm.lH2n 101 kilClmet/'O
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:B; 'La. regilLO a 'hal'ia pai em magnifica, ondiç:üe' de nav'-
gabilidade e não Co a exi t ncia do rochedo que ob Lru 1ll

alguns ponLos de eu cur o e qu occa ionão e La cachoeira ou
quédas <1'aO 'O<I,

o' CACIIOEI HA

T,.es [rmtws

E 'La. ca 'hoeira e Lti, iluada a 37.600 meLros a 'im<l da cI irau,
~e ta cachoeira as COlTeutezas <lo em numero de -l '1\ sua'

quéda' medem uma altura de 0''',3 a 0"',7 endo a "ua 'omma
LotaI rle 2"',1, e o compl'imento ob Lr'\lido de 570m ,O,

Na m ma tarde (10 de go, to) diz o relatorio ch e"'amos ti, cor
renteza mais forte do 1're Irmão.', que tem uma qu "da de O"', e
Jogo a 'ium da qual, acha a bnrl'<.l. do rio <10 I11eSl110 110m ~ d
UIII() largunl d . ~:)m,O.

o leilo d rio, dividido por llllla ilha maior 'III uuis bl'a/: :-;, sl,l

'emeado de rOG1Jcdu "l'anilico·. ofl' rec ndo PUI' '111 cana ~ d .
pr'ofundidade uJliGiente para a na" gaç:ão,

Quanto ao l'egres o da expedição pOl' e ta ca 'hoeil'a. ei' u
que, e h\ no relaLorio.

« Xo dia II de Xov mlJl'o e 'tando o rio j,i a 3111 O acima da
agua baixas, pa amos os Tl'e Il'mãos.»

7" CA J-IOEIRA

Pal'edrio

:B;:;ta caclJOeira, como a I ['ecedente, é i ....ualm nt 'ompo La de4
COl'rentezas, "uja qu oa de 0'''.5 a 1''',17 e el vã n fotal a I"',n
, egundo a Labella de la quéda, contida no l' lafOt·io da xp
dição.

o al'tio-o da di 'Gl'j[JçãO da viagem I"-se POt'ÚIl1 a seu l'espeito
o seguinte:

« Nos dias 3 e 4 de Agosto passamos a cacbocim do Pat'edão,
cuja quúda e 1.<1 dividida em duas parte', A inferiol' de 1'" O ri'
alf.ul'a, e vence ê:i sirga, emquanlo que a pa agem da p,u'l('
sUpel'iOl' ua cacho ir'a. devida a um promonLot'io de enOI'l11e,'
hloqn ' do g-r<lnito, (',1,['a lel'isado pOt' crislLlc' d' fGhlsp,tlil d'
tamanho cxtraoI'LJwal'1ú, (ll1e H.\ança t,or' 70 ,nu margem direlLa,
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exicre o ti. " at'l'czamenlo iolal da, c<lnóas. e o j ['an pOl'1 da,.:
c,u'gas por LerTa,

A differe::lça do nivel, cau~ad,.1 pele" I'oclledo~ <l\'ê\l1çados
de J'\5 (com uma allUl'<-1, do l'io de 3L1\.O acima da. arrua baixa,),

A lal'gut'a do rio dividido pOl' ') ilbas em :3 h['a<;o é de 1000m,0.

l~' pecciso que e nole que a difticuJdade que apee-enta e ta
cachoeil'a ó dUl'anLe o tempo das aO'Ul\ baixa,

i\lelhoraua convenienLemenl,e n. CCLcllOeira do Pal'edão, l'ecli
ficada a mal'gem dil'eita, e aprofundado um canal navegavel
no 3 que ella aJIel'ece, enLl'e as dna ilha aonde o rio apresenta
a lal'gUl'a de 1 kilometro é de presumir' que esta caclioeir'a não

eja um oh laculo ,i navegação regulaI' a VilpOl' que li,er de er'
e tabelecida no r'io ~Jadeir·::t,

H' CACHOEIRA

Pederneira

i'i'ão 'on:-ignamo aqui a pO~lçao a Leonomica de La acbo il',L
nem o Ilzemo na precede:lte, poe e tar'em eer'ados o numel'o
dado. no relatorio,

)Ião ó na de cripção da via:"em, quee na subida quer na de 
cida do rio, orno lambem na labella da distancias dos diffe
rente ponLo do curSO do rio, obtldo~ miceomeLeicamente pela
expedição a po ição da cachoeir'a do Paredão é ao norte da Pe
derneira, enlrelanLo que no~ r'e ultados da obse['\açàes astro
nomi as este. doi' ponLo táo collocado, inver amente, isto é,
o PaI' dão ao ui rla Pedeeneira.

Pia, tahella do r'elatoeio vê- e que na cachoeim da PedeL'l1eir'a
exi tem uuas qu da uma de 0111 ,9 e outra de 1"',1, endo o com
primento ob truido do rio de 350m,0 na l' e 250"',0 na 2', Ló- e,
I orém, na di cl'ipção da viagem.

«( Ko dia seguinte (5 de AO'osto) chegamos á cachoeira da Pe·
derneira, a im cbamada pelas veia de quartzo que appare em
na' fenda da rocha meLamórphicas.

A quéda total é de 1"',7, e a cargas se LI'<ln podão pllL' terr'a.
)lE TE ['0:"1'0 AS OLUNA FI .\0 :lIAIS di .. tantes da m<1f'gem da

vegetação magra e me quinba faz com que a impre~ cio ger'al da
I ai agem .eja de uma tL'i te mOllotonia.»

Por esta 'a precedente caehoeira passarão a remos a can0a'
da expedição, ln eu regresso a de :\oyembro, encontL'ando

20
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enfurecidas a aguas do canal pl'incipal da do Par dão, O r.
Dr. Coutinho, que vi itou e ta região m 1 6.t, diz o seguinte a
respeito da cachoeira da P del'lleira.

E' pequena e ta cachoeira, porém muito pel'iaosa, em conse
quencia ele ter o canal pouc Ijilnelo, achando- e além di so algun
cachopos de permeio. refel'ido doutor de ceu por ella, não sem
algum per'igo, no mez de Setembro, poca da maxima vasante
do rio Madeira.

Vê-se, poi . que este ponto se acha em condições de poder er
melhorado, aprofundando-se o eu an.ll navegavel.

Além'do erro que já ficou nOL:l.do relativamente ás po içõe
astl"Onomi as das dua cachoeira do Pal'edão e P demeira
accre ce que um ouLro e['['o typographico na latitude de ta ultima
oppàz-se a que procura semo conhecer a linha de mai curta
distancia de tes dois pontos. A pouca dilIerença, pOl'ém, que
existe ent['e as latitude' do doi ponto_ l'eferidos, e a circums
tancia de ser L1m delle o ponto O mais occidental do que,forão
ob e['vados, faz lembrar, ca o os melhoramentos das duas ca
choeiras não fos~em julgados pos iveis ou proveitosos, que o
desenvolvimento de 23,3 kilometL'os que o rio apre enta entre
estes dvis pontos poderia ser ubstituido por um canal lateral,
na margem di['eita, cujo comprimento não pode['ia excedeI' de
8 a 10 kilometros.

Da parte superior da cachoeira de Pederneil'a até á inferior
da correnteza das Aráras e cujo desenvolvimento é d 5 242m,O,
o rio Madeira apresenta o seu cur o completamente livre á na
vegação.

Ei como se exprime o relatorio a l'esjltito desta grande região
do rio Madeira: «A pal'te elo rio logo acima da Pederneira epelo
diminuto. declioes della a mais apropriada possivel para a na
vegação.

Pouco acima da Pederneira se acha na margem e quel'da a
barra do rio Abuná, de 60'",0 de largura. »

Vê-se, pois, que nesta grande parte da 2' secção que já temo
considerado, e cujo desenvolvimento de 140, kilomet['o ou
perto de 27 leguas, existem apenas 3 pontos obstruidos, Tres Ir
mãos, Paredão e Pederneira, com uma extensão impedida de
rochedos de 3.420m,O ou 0,61 delegua.

Estes pontos, segundo a descripção que acabamos de fazer,
acham-se em circumstancias de poderem ser JDelborados, e pre-
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starem-se, por consequencia, mediante as obras de arte indispen
saveis, a uma navegação regular de barco á vapor.

Na par·te restante da2' sei.:ção, desde a correnteza das á.ráras
até a inferior da cachoeira do Ribeirão, e cujo desenvolvimento
é de 29.072111 ,0 ou -,23 leguas, existem s6mente os dois seguintes
pon tos obstruidos, Aráras e Periquitos.

9' e lO' CACHOEIRA

Aráras e Periquitos

obre estes doi ponto eis o que se lêno relataria:
«( A cachoeira mais proxima (depois de Pedel'Deir'a) rio acima é

a da Araras, com uma quéda de 1m,60 e uma ilha, attin~indo o
rio no me mo lugar' a con ideravellargura de 1.;)00111 ,0.

Era nece ario a força reunida de toda as tripolaçõe , mais
de 'i0 homens para alar as canóas, uma depois da outra, pelas
forte. correntezas da mal'gem esquerda.

A correnteza seguinte, a do Periquitos, cau ada pelos l'oche
dos que ob truem o leito do rio com uma diJ!erenca de nivel de
1m ,5 nas agua baixas, foi vencida do mesmo modo. »

No regr'e o da viagem a expedição passou a remos e Las de
nom inadas cachoeiras,

A extensão obstruida da 1" é de 950111 ,0 e a da 2' 300111,0.
E tes doi pontos não podem ser considerados certamente como

obstaculo á navegação ü vapor logo que nellasfossem reali ad(ls
os melhoramento nece ario para este fim.

Vê-se, pois, r-esumindo, que as obras de al'te necessarias para
que a 2' secção se pre te a er ulcada I ar vapor coo istem no
melhoramentos fluYiaes iodi p n a,ei no eu cinco pontos
obstruido, sendo o total ,le ta obstl'Ucção de 4.670111 ,0 ou menos
ele uma legua geographica.

De La maneir-a seriâo aproveitadas as 31,36 legua que o curso
do rio Madeiea oJ!er-ece sem im pecilho ne ta secção.

O melhoramentos que e devião efIectuar ne te ponto de
pendem, como se aba, do calado dos navio que devião er em
pregados na linha da navegação.

O custo destes melhoramentos se elevarião de uma maneira
notavel e se pretendesse admittir grandes calados, em cujo caso
elles se tornarião então mai con idera, eis. Contentando-se,
porém, com calados moderado, é indubitavel que a nasegação á
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vapor, depois de melhorados os pontos das cachoeiras e con
·struidos os canaes lateeaes pro])o tos, poderia ser efi'ectuada
sem inconvenientes.

E como não seria vantajoso levar os melhoramentos da5 ca
choeiras a uma perfeição sem fundamento, em attenção ás
circumstancias actuaes do seu valle, seaue-se que a navegação
poderia nos primeiros tempos int ['romper-se nos mezes da secca,
isto é, de Julho a Outubro.

III SEC ÃU

Da parte inferio7' ela cachoeira do Ribeirào ci, superior ela do
Guajara-mirim, comprimento total 83.142m ,O ou 14,96 leguas.
Esta secção compeebende 8 caeboeieas, cujos nomes, em ordem

da subida do rio, são : Ribeirão, Mi 'ericoedia, Madeiea, Lages,
Pau-Grande, Bananeieas, Guajan\.-assú e Guajaeê't-mirim.

No quadro abaixo se acbam indicados o numeeo de suas quéda J

a altura total dellas, o comprimento do rio obstruido, a extensão
livre á navegação, e finalmente as di taneias r lativas de tes
difi'erentes pon tos.

., I] ~@ S -8 I

~ ::-: c ~ ,g "..
'" ~~ .,c~

o c:: Nome ct:; ,~.t::.~ .§.~ §' .~ ~
~~

t..'"<:j tJ~da cCtchoeil'as ~.~ '-'-& <J._.. ~ ~", ::-:",t.. ;:: ~ ~~ ~'" c
1::-

~~
~tl~~

oZ'
~ Õ c .,..-

< ~~
c ~ .~.,) ü Q

-- --- ----'--- ---
11- Ribeirão .. .... ...... . 5 10,7 2.823

"4.Ó2Õ·
2.825

12· i\lisericorJin. ........... 1 06 100 ,1.120
13-

I
Madeira.............. 1 ~;~ !la, 16.714 17.614

14' Lage ................ 1 _,n 750 S 658 9.4.08
15' Ptlll-Granr!e.... ' _...... 1 2,0 ·no 'l.n·JO 5.040
16' I Ban ,me; ras .......... 3 ,7 2.400 G '61 8. f6l
li- i GuajllrrL-as li ......... 1 1.7 450 2 8U82 23.53'2
18' Gua:Jllrt\-mirilTI ......... 1 l.~ 1.500 5.1;42 G. 42

-~I~
~

Total. '" . ...... ... 9.325 73.817 83.142

Das 14,96 leguas do desenvolvimento desta secção, j3,28 são
livres á navegação, sendo a parte obstruida de l,63leguas.

Esta secção, a menor das tres em que dividimos a .extensão
obstruida do rio Madeira, é a que contém maior numero de
cachoei ras.
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As mais consideravei são a do Ribeirão e Bananeiras.
Diversos meio podem er lembrado para o melhoramento

desta secção.
1. o A constrllcçâo rle nm canal lateral ligando o seu pontos

extremos.
2. o A construcção de um canal lateral ligando a parte inferior

da cachoeira do Ribeirão com a pal'te uperior da das Bananeiras,
e o melhoramento da duas cachoeiras restantes Guajará-a sú
e mirim.

3. o A construcçâo ele dois pequenos canaes lateraes a suas
duas mais importante cachoeira Ribeirão e Bananeira, e o
melhommento do pl'OIJrio leito do rio das seis outra re tantes.

Examinemos cada um do meios apontados:
1. o Construcçc7o de lLm c mal lateral l'eunindo os selLS pontos

extremos.
O desenvolvimento do rio .Madeil'a entre os dois ponto ex

tremos da 3' secção isLo é, d sde a parte inferior da cachoeira
do Ribeirão até a upel'iol' da do Guajará-mirim é, como vimo,;;
acima, de '. H2",,0 ou 14,96 leguas.

Da posiç-es a ·tronomicas de~tes doi ponLo, determinadas
pelo explol'adore. e deduz, que a linha de mai curta distancia
entr'e eUes, tomada obl'e o ar o de circulo maximo que une
e tes doi ponto é de 00 31' -15", igual fi. 5 .532"'.0 ou 10,531 gua ,

uppondo-se o achatamento da terra de 0,0032,].

Em relação ..L ca ho iI'a do Ribeir'ão Li. do uajal'á-mmm e
acha, pai, iLuada ao ui e inclinando- e de &032' 31" pal'a lé te.

O comprimento de um canal latel'al peJa maro-em direita. não
poderia exceder de li a 1') I o-ua .

E te meio seria na yel'dad o melhor pal'a a l'emoção da~ diffi
culdade existente nesta ecção do rio ladeil'a e por aca o a
neces idade do eu vaUe a im o exio-i em.

Mas, nas circumstancia :wtuae, m que elle póde ainda er
con iderado como um esplendido e verdadeiro de er'to quel'er· e
já datal-o de meios de communicações que tacão li. ped ctibi
lidade, passando-se bl'usca e inopinadamente do eu e tado pri
mitivo e de vel'dadeiro abandono em que tem até hoje pel'ma
necido, ao estado dos mfli completos e aperfeiçoado melho
ramento , é· Dilo só de necessario como fl~é em n nbuma
explicação.
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cidas li nbas rpgul(1J'fs de naYE'pClçi.ioJ (-~fa Lra, (-01 frel'al. inter
rompida não ,~ó na éroea de ~uas baixas agua como tambem
tlur'ante o inver'no quando elJes estão sujeitos a ficarem gelados,

P retender'-~e, pois, ooter' no nosso paiz n'um rio cujo valle
póde-se dizer aináfl. quasi dese['to, uma navegação a vapor durante
todo o ::\nno, e quando actualmentfl não existe [jelle nenhuma,
na verdade não que~er que o paiz caminhe regularmente nas
endas do seu desenvolvimento.
Antes, porém, de entrarmos n:1 descripção das cachoeil'as desta

secção, que nos seja licito ir desde já ao encontro de uma oLjecção
que nos paI' ce capi tal.

Esta objecção é a seguin te :
Inconveniencia da multiplicaçcio de pequenos canae Q l"teraes

pe las difficulclacles que estes occasioncio na passarJem dos navios
do rio para os canaes e reciprocamente.

Prescindindo do direito. que tin!lamos de eitar' exemplos de
construcções semelbantes ,is que propomos, realisaJos em todos
os paize', e notavelmente nos Estados-Unidos, nos l'ios ' . Lou
renço, Rit:heJieu, Schuglkill, e cannes \Velland, LouisvilIe e
Cbamplain só tmlar'emo' aliui de fazer sobl'esahir as condições
especiaes e favoraveis que se dão em geral nos rios do BL'asil,
par'a que nas constL'ucções de canaes lateraes <.is suas cachoeiras
nãh e encont['em aquelIus climL:uldades, pelas quae se tem em
pr'p [l"ocumdo limital' o seu numero,

As principaes destas difTIcu'dades são, como é sabido, a cor
renteza do rio que cJiffi ulta :1 passegem do navio no canal e
deste paL'a o L'io,. e as oscillações do seu nivel nas cbeias e baixa'
agua "

O facto que acima assignalamos e que tivemos occasião de ob
sel'var de cendo em 1 6~ o rio das Velbas confluente do rio
S, I"rancisco. e subindo este ultimo é o seguinte: quanto maiores
são os rocbedos que ubstr'uem o Jeito dos rios tanto melhores
são as por'ções de seu CUI'SO acima. e abaixo dos I antos ob tL'uidos;
aI lU di so, na parte npeL'ioL' destas obstL'ucções, o rio apL'e-

enta em geral o aspecto de um verdadeiro lago, aonde a velo
cidade da COl'rentp. é quasi nuIla e a pL'ofundidade considel'avel.

São estes pontos que os ribeirinho do S, Francisco e de seus
confluentes de 'ignão com u nome geral depoços,

No rio Madei['a, cujo facto é, em geL'al, repr'oduzido como ~e

depeehende do relatorios de sua exploração, não é diflicil a sua
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cidas linb,:lS regulêlrfs de na\E'plç~o) E-i:'la t:ra, ~m geral. inter
rompida não .fá na éroea de ~uas baixas aguascomo tambem
durante o inverno quando elle esfão sujeitos a ficnrem gelados.

P retender'-se, pois, obter no nosso paiz n'um rio cujo vaJle
pôde-se dizer ainda quasi deserto, uma navegação a vapor durante
todo o anno, e quando actualmentA não existe üelle nenhuma,
na ver'dade não que:'er que o paiz caminhe regularmente nas
endas do eu desenvolvimento.
Antes, porém, de entrarmos na descripção das cachoeir-as desta

secção, que nos seja licito ir de de ja ao encont('o de um,1. objecção
que nos parece capital.

E ta objecção é a seguinte:
Inconveniencia da multiplicaçcio de pequenos canae~ lateraes

pe las difficulclacles que estes occasionüo na passagem dos navios
do rio para os cal7aese recip7'ocamcnte.

Prescindindo do direito. que tinhamos de cita(' exemplos de
construcções semelhantes eis que propomos, realisados em todo'
os paize , e notavelmente nos E:,tados-Uoidos, 00 r-ios .. Lou
renço, Richel ieu. Schugl kill, e cannes "elland, Louisville e
Cbamplain só tralaremos aqui de fazer sobl'esahil' a. condições
especiaes e favoravei que e dão em geral oos l'io' do Br-asil,
para que nas construcções de anae lateraes ús suas cachoeil'as
nãr} e encontr'ellJ aquellus diffiL:uldades, peh,s quaes se tem em
pI'" lll'ocur'ado limitar o eu numel'o.

A' pl'incipae de tas dif'(]cu'dades são, como é sabido, a cor
renteza do ('ia que rJirticulta a passegem do navio no canal e
deste paea o ['ia, e as o cillaçõe do. eu nivel nas cbeias e baixas
agua .

O facto que acima a signalamos e que tivemo occasiâo de ob
sel'var descendo em le6~ o I'io das Velha contluente do rio
:S. Francisco. e subindo este ultimo é o seguinte: quanto maiores
. ão os rochedos que úb truem o leito dos rios taolo melhores
são as porçõesde seu curso acima e abaixo dos pantos obstruidos'
alem di so, na par'te nper-iol' desta' obstrucções, o rio apl'e
senta em geral o aspecto d um verdadeiro 1aO'o, aoode a velo
cidade da COrreotA é quasi DuUa e a pI"ofuodidade coosid ravel.

São e tes pontos que os ribeirinhos do S. Francisco ede eus
cOllfl ueo tes designão com u oome geral de poços.

No rio Madeil'a, cujo facto é, em O'eral, I"eproduzido como e
deprehende do r'elatorios de Sua explol'ação) não diflicil a ua



-172'

expli::acúo lenclo-'e m vi,:ta u 'cu fraGo decli,'" nu'dio I'lIl' kilç;
metro,

E. ta' eondi ôes elo poi a mais conveniente" rat'a u co11oca
ção do pontos de origem do eanae lateraes, não so por lue
pel'luiLlem que se effectue em complicaç-e- pel'igo <1. manolJl'a
UOS navio na occasião da p1\s."10'em do rio para o canal e \'ice
ver a, como tambem porque as egurão facilmente a communi
caçâo do canal com o rio na diversa pha e do regimen ele te
na diITI'l'ente' época' do anno.

II CAeIIOElI~"

Hi/,;('irrio

Pela, LabelJas dadas no l' latol'iu \'. - 'e que u eacho ira tio Ri·
lJeir~tO é compo~ta de J qUéda " das quae' a principal ó de ·lm .l de
altura bre .J.OOm,O de obstrucç~tO, endo a, outl't1,' de 0'11 ,9 a ~m,7.

A ol11ma total dCJ:-l quGelas, na.' agua_ médias. ó rl 1010 ,0 e o
'olnpl'il11ento obstruido de 2.8;":)11'.0.

A posição desta cachoeira ó latitude uI 10" 12' 5~".1 c longi
tude ol:cidenlal de 22" 8' :\Ü". Na de cripção da \'iagem por m 1 
Sp o eguinle a 1'e 'peito rie [[1, cachoeil'a :

" A cacboeil'a do I ibeirão, a mais exten a de luoas do rio la
deira. (> formada pOI':S ca hocil'US distinctas. da, quae a ultima
ele ~)"',O é amai' con idel'avel. e tem uml), quéua lolal de 13m ,0

11,'" aguas baixa;;.
( l'omprimento lotai ue:; a longa 'él'ie U· 01)sla1:1I10, ;í nave

p-a<Jlo p de perto de 6 ki lometro ou 1 leNua
.-\. pa.'sagem das canua' 110 diíferentes ponto,; d penele. (;omo

em toda a outras, da allul'a di! agua'.
Ka época ua no 'a subida, (;0111 1"',5 acim,t da~ Gai. a~ auua

passou-s a I a ü'ga sem mai difliculclan , emquanto que na 2'
ou 3" foi pt'cci, o de calTcgal' a . canua.:.
~a l'as agem ua 3" UIL1a canlla pequ na (montariaJo Amazona)

:;oltou-.'e do cabo e foi n fundo. escapando o pl'oeil'o como POI'
um milugl'e.

Para a pas 'agem do ultimo salto, chamado Cabeça do Hibeil'ão,
é preciso pa sae pOI: ten'a não sómentc a.' cargas, ma tambenl
as canl',as n'um vaJ'adOLlI'O de 300111 ,0 de distancia.

A p<lssagem da cachoeira do Ribeü·tlO, desde U lJi'in 'i pio até
ao fim, nos tinba eustado (\ dia, isto. deüaLó 1.) de Ago 'to n,

« Na descida a I as ag m desta cachoeira 'xigio em doi' Jogare
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o de 'cêLnegamenlo completo da canuas, o que levou dois dias,
de modo qu , dizem o 81's. Keller. _Ó no dia 5 de •ovem bro se
acharão abaixo deJJa.»

O êlnal lateral que deve remov r a difficuldade que apre enta
e-ta cachoeira, partindo de, ua parte, 'uperior deverá terminar
abaixo della.

uppondo o seu com]Jrimenlo igual á parte ob truida do rio,
teremo que elle seria de fi kilometro!".

A ua differença de nivel, J3'",0. nas agua baixa. poderia er
e]iminac'l<l com o emprego de 4 a 5 comportas.

12' (',\CHOEIH.\

Jt[isericordill

Ei: o que a I' peito ue' a denominada cachoeil'a se 10 no re
lataria no artigo sol o l!Lulo «De cripção da viagem.» .

«( A conenl za da :"lis ricordia, logo acima do RiLeirão, pro
venienl do,' rochedo;.; avan~auo, da margem dlIeita, sendo uma
da mai difficeis de I assar no tempo das enchente. no das agua
baixas não offerece qua i ob taculo algum.

E' uma ue 'a, loualidad illt re sante', onde p la conOgul'ação
da mm'Nell, o decli"e no tempo da' enchentes é maior do que
na il"'URS baixas, endo o pel'fil pelo qual as mesma enchentes
têm de ]Ia sal' muito mai pequeno do que o perfil geralmente

ncontrado na, <1('h eil'af'. onde a lat'gura é qua i 'cmpre acima
da norn ai.

E' um 1'1'0 comnll'llido 1Í' yezes. m 'mo por engenh iI'os, de
não ob, en'ar qu a diITer nça' de nivel n'uma cachoeira, ou li
queda d lia, não ão on fanfe, mas mudão com a alluI'a da
agua, gera]m nte no me mu entido, mas á Yeze lambem no
::;entido O] po, lo, como a 'onlece no presente caso ».

A. lJxt 11 'âo ob truida neste luga.r do rio é de 10010 .0, e a quéda
u 0"',6 n I('mro da aguas medias.

13' F. 14' CACnOEIRA

"11adeira e La{/es

egundo o relataria tem a pl'im ira uma quéda de 210 ,5 e uma
x ten ão obstl'uicia de 90 rOI ,0 e êt s gunda uma q uéda de 2m ,5 e

750'" O d obstL'uc 'fw.
A caclio im do :\ladeira aclia- e um pouco abaixo da róz do
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Beni, cuja Jal'gura é de 1.000"',0, em as ilhas que se achão no
mesmo IU<Tar,

Na descripção da viagem lê-se no relataria o s,'guinte a res
peito de las duas cachoeiras:

«( De tarde (16 de Agosto) chegamos com um forte tempol'al na
cachoeira do Madeir'a, depois de tt3rmos pa sado fi. sirga uma
quéda pequena de 0"',75 com 2''',0 acima da aguas baixa.

A altura da quéda pl'incipal, achando-se o rio no mesmo estado,
é de 2"',50.

Nos rochedo e ponlas de ilhas dessa cachoeira e achão
accumulações enol'més de madeira, principalmente de troncos
de cedro, vindos do Beni, cuja barra se acha logoo acima,

De tarde (17) chegamos na cachoeil'a de Lages, onde se avi ta
rio acima uma linha de collinas.

A cachoeira tem 2m,70 de quédas (wm 3''',0 de aguas baixas) e
um comprimento de 700"',0,

Passamol-a. no dia 18 de AgO to com as canúas carregadas ti
irga.

No tempo das E:\CHENTI::S, quando pela configuração excepcional
do leito; o declive augmenta.. é pl'eciso descarregar as canOas,
transportando a carga pOl' terra em uma distancia de perto de
2.000"'.0. »

Na de cida, a 2 de Novembro a cachoeira de Lages foi pas ada
a remos e a do i\ladeira, sem duvida pela accumulação de troncos
dé arvores que alli existia e que constitue na descida um 'ério
pel'igo, farão as Gal'gas lran parLada pOl' terr'a, seguindo sómenle
as caoúa pelo rio.

Desobstl'uido o leito do rio dos troncos de arvores que existião
na cachoeira do Madeira, e pl'eparado nella um canal navegave],
assim como na de Lages, não é evidente que se achar'ião ellas
em condições de nã0 impedirem a passagem dos barcos d.e uma
navegação regulaI' á vapol'.

Infelizmente, não encontl'amos no relatado a v locidade da
corTente na cachoeil'a de Lages dnl'ante as enchentes e que, se
difficulta ou impede até que por esta cachoeil'a subão pequenas
embarcações ou canüas a remos, não poderia obstar a passagem
de um vapor.
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liS· CACHOEIRA

Páo Grande

Da cauda a testa desta cachoeil'a a distancia é de 5.041''',0.
A quéda desta cachoeira nas aguas médias é de 201 ,0 sobre um

comprimento obstruido de 40001 ,0.

Na descripção da viagem se lê porém o seguinte:
« A cachoeira do Páo Grande, de uma quéda total de 201 ,10 que

é distribuida em 27501 ,0 de comprimento, se pa sa a sirga com
ascanõas descanegadas junto á mal'gem esquerda do l'io.))

Na descida, 30 de Outubl'o, esta ca hoeira loi passada a remos
pelo eu maior canal.

As enchentes começão no Madeira em principio de Outubl'O e
só de Abril em dian te é que começa a vasante; duran te, pois,
esta par'te do anno a cachoeira do Páo Grande não pôde ser con
siderada como impedindo a navegação, que podel'ia effectuar- e
nella livl'emente em quasi todo anno .e fossem reali ado os
melhoramentos indispensaveis no seu canal navegavel, para que
por ella subão e desção os vapores que tiverem de er empl'efTados
na navegação do rio Madeira.

16' CACHOEIRA

Bananeiras

Da cachoeiea do Páo Grande éÍ. da' Bananeil'D.s a di tancia
é de 8.761 01 ,0.

Esta cachoeira compõe· se de tr'es partes, sendo o salto pl'in
cipal, cuja quéda é de 6"',0, precedido e seauido de duas outras
quédas de 1"',2 e 1n1 ,5 de altura.

A quéda pl'incipal e acha a 49401 ,0 abaixo da pade superior
della. O total das quédas é de 80\1,7 sobre urna e~ten ão obstruida
de 2.400m,0 nas aguas médias.

Na desc.ripção da viagem lê-se o seguinte a respeito desta
cachoeira:

« Nessa consideravel quéda de uma altura total de 6m ,35 (31ll,0
acima das agua baixas) chegamos no dia 19 de Agosto, depois
de termos procurado em vão um canal pl'alicavel no labyrintho
de rochedos, que se acha logc abaixodelle.

A passagem do salto, que exigia o descal'regamento total elas
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can0a e o tran 'porte da, ultimas PO[' cima do rochedo', no
meio do rio, nos levou dois dia

Rio acima e a curta di tancia se avistava a sena da Paca Nova
com alturas de loom.o acima do nivel do rio.

O ['ia é- frallco e Lem uma lat'gu['a normal de 275m ,0»).
No ['egresso d~~ expedição, a 27 de Outubl'o, quando o rio já

havia subido 0"',0 acima das agua baixas, diz o relatorio :
«pa sarno o altoda Bananeit'as,acontecendo então enco taruma
de nos as em barcaçõe nos I'ochedo . e tanla era a força e o

, peso das ondas furio as que foi pt'eciso o aturado tt'abalho de
tocIa it'ipolação para ~afal-a,»)

Se e tudos ultet'iores não demonstt'al'em que e ta cachoeira e
acha em cit'cumstancias de podee e[' melhorada com vanlagem
para preslar·se Li pa agem de ba ecos a vapor qu devão fee
quental' esLe rio, O qu não nos parece i:"el' isto muito provavel,
um canal laleral a elIa a, seg-urani e le desideraLum.

Ot'a. como o compt'imenloob truidode ta cachoeira éLle 2400m ,0,
segue- e que o do canal pouco defet'it'i.Í, e qu sendo os u declive
tOLal de 8 ",7, poderia el' eliminado pelo emprego de 3 ou '* com
podas,

e as ondulaçõe do Lert'el1O nas pt'oximidades da margem do
rio obt'io-arem a q:.Je po a ell viL' a teL' maioL' de envolvimento,
esla desvantagem podeL'ü ser compensada com a r1irninuição dos
declive e por con equencia com 11 da, cOlllporla~, cujo numeeo
~el'<i menor'.

I~' CACHOEIRA

Guajará-assú

Da pat'Le supet'ior da cachoeiea das Banan it'a á lio 'uajal'á
ussú, a distancia é de 2 .532"',0.

O io LSt'val1o en tre as duas cacboeiras, de um com pri men to de
mais de 5legua , é completamente livre.

A. caclJOeira do Guajani-as ú tem, egundo a tabella do t'elaLoeio,
um comprimento obstruido de 450 111 ,0 e uma quéda d 1"',7 na
aguas médias

«1 o dia 23 de Ago lo, lê-se, porém, na de crípção da viagem I

chegamos á. cachoeira Guajal'ü-as ú, na penultim'\ da longa séri
de obstaculos. que tem uma quéda total de 1'",7 obre 200m ,0 de
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comprimento. A car!l"a Da. ubida como na de cida da expedição
forão tran portadas P01' tel'ra e as canóas fOl'ão por agua ;j

sircra. )}
No r gre so) que leve lucrar a 26 de Outubro. a xpedição só

teve alli a demOl'a indisp usavel para o transport das carga.
por terra.

ão bav ndo no relatol'Ío mais informaçãe obre esta ca
choeira, delle ::;ó podemo concluir que de fim ele Agosto a fim de
Setembro que é ju lamenle a época da mais baixa agua do
rio Madeira. que a cachoeira de Guajará-as'ú não permitle na
vegação nes e tempo, emquanto não rór convenientemente me
lhorada.

No tempo da encheut , e e. pecialmente de [ ovembro a Maio,
é nalural que a navegação á vapor. me mo no e lado da natureza
em que ella e acha.. e pude. se fazel' livremente.

]8 ACIIOEIRA

(;/1 rljal'ri-miI'im

Da 'aciJo ira d Guajad·a t'I ii de uaja.l'Ü-miriI~1 a di;;tancia
é deG.842m ,0.

Na ta,bella do relalorio dü-se como comprimento obs~ruidode ta
cachoeira 1.3UOtU,0 e uma quéda de ]m,2- nas agua média~ em
quanto que na de~cripção de viagem lê· l' pOl'ém, o ecruinle:

No dia seguinte (24 de Ago. to) passamos a u][ima, Guajat'á
mirim que com urna quéda de ]m,25 obre 500'".0, nela oJrel'ece
grande obsiaclllo.

A expedição pa sou por e. la cachoeira na occa 'iüo de seu re
gresso a 2;1 de Outubro.

Esta duas ultimas cachoeira na' en henles niio são ob laculos
á navegação, mas para que o mesmo aconteça na maior parte
das outra épocas do anno, é preci o que ejão melhoradas e e..
tabelecidos e balisados o seus canaes nnvegaveis.

Pela circumstanciada de cripção das'difficuldade que apre
senta o rio Madeira na parle de seu curso entre anto Antonio e
Guarajã-mirim segundo os dados que xlrabimos do relatorio
de sua ultima exploração, vê·. e, re apitulando, que o re uItado
geral das tres secções em que dividimos aquella região é o se
guinte:
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CO )!PRI ~IENTOS E)I METROS

SECÇÕES - ----- -
Obstntido Livre TOTAL

I" 5 670 96.120 lM.790
2" 4.670 174.2,14 17d.QH
3' 9.325 73.817 83.14-2

TOTAL . ........ 1Q.665 341.181 363 8,16
Em Jeguas geogra-

3,54 61,91 65,48phieas ..........

E que as obras de arte, corno canaes Jateraes e melhoramentos
no proprio leito do rio, indispensaveis para que se possa tornar
navegavel a referida região, são indicadas no seguinte quadro: .

o

o o '"
{/) ~

., ., ~o.2..,
Ç::l Numel'o .., .. <:l Numel'o ",o

~~ §'o .§ t: ~ ~ o~

o' de de ~i: ." i: >:l,o canae I:... Q,)~ o compol-tas
~]'"Q.. .. o~

!:1 E: ç::", 0...,
{/) o o ." 000

U '::3 o Ü "l::l

l' 2 1l. 500 9 2 1.280
2' ............ •••• 0. 0 ••••• ............ 5 4.670
3" 2 S.500 9 6 '1.100

Total. . 4 20. 00 18 13
I 10.05

Pela inspecção do quadro acima vê-se, pois, que mediante a
construcção de 4 pequenos canaes lateraes, cujo comprimento
total é, approximadamen te, de 20 kilometros, ou menos de 4 leguas
geographicas-, e o melhoramento de 13 pontos obstruidos de seu
curso, cujas ob ·trucções têm um comprimento total de la leilo
metros, ou menos de 2 leguas geo[J7'aphicas, se poderia assegurar
nesta. parte do rio Madeir'a uma navegação á vapor, ao menos
nas 2/3 partes do anno, se por acaso se quizesse ser exigente nos
calados dos vapores. Admittindo-se, porém, pequenos rebo
cadores, de cajados moderados, é evidente não só que a navegação
poderia ser feita durante todo o anno, como tambem que não se
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teria necessidade de recorrer-se á constl'ucção de obras gigan
tescas,

Com a navegação á vapor nesta par'te do rio, ficaria ligado o
alto com o baixo Madeira, pela continuidade da navegação, sem
ha...-er necessidade de effectuar-se baldeações abaixo e acima das
cachoeira ,

Infelizmente, os canaes laterae são ainda obras inteiramente
desconhecidas no paiz, as quaes, segundo os espiritos.fortes, só
podet'ão ser levados a effeito por nossos vindouros,

ln

ORÇA~IE TOS

Os ol'çamentos, ainda que approximativo que têm ido apl'e
sentado' 110 Bt'a iI sobl'e canae iatel'a s, pórlem e de\'em até
seI' con idet'ndos CJmo verdadeiros orçamentos de gabinete, visto
como os referidos ol'çam ntos têm sido confeccionados indepen
dente de exploração e studo do terl'eno, de liaado pal'a a I a 
sagem dos canaes propostos.

Esta condição que pal'eeeria dever seI' a pl'incipal, é ju tamen te
aquella que não se lem lido em vista.

o d seja, porém, de dar uma idéa approximarla do cu to do
melhoramentos que lembramo no capitulo antel'ior, paraa região
ob truida uo rio ladeira, de orte que pos a ella prestar-se a ser
sulcada pOI' bar os a vapor, vamos apl'esentar em seguida um
desses orçamento de gabinete, como os que fOl'ão apre entados
no relataria dos I'S. engenheit,o Keller .

O orçam nlo n. 1 indica que o cu to da construcção dos 4
canaes lateraes, com um comprimento de 20 hilometl'c , dando
]0% para eventuaes, IoUCoexcp.d daquanlia de 3.000:000$000.

O de n. 2 mostra igualmente que os melhoramento fiuviaes
nos 13 ponlos obstruido do t'io Madeil'a, suppondo-se o dispendio
paI' mell'o corrente superiol' ao que pelos 81'S. engenheiros
Kellers foi achado seI' necessario pal'a a de, obstrucção e cana
lisação dos rio Pomba ePal'ahyba ainda com 10'/0 para e...- atuaes
é infet'Íol' á quantia de 600:000$000, o que eleva, em I1Un1erO re
dondo, a 3.600:000$000 a despeza que se tel'ia de fazeI' pal'a tornar
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navegavel Li vapor a reaião siluadaenfrp . anto Aufoniop ctuajat':i
mirim, no rio Madeira.

Ei os orçamen to alludidos:

Ol'çamento ctt pl'oximativo par'a a constl'Ul;<;ão de.j, canae~ la
tel'aes as cachoeil'a do rio Madeil'a, denominada. Theotonio,
Calàeirão do 1nfer'00 e Girao, Ribeil'ão e Bananeil'a ,com o deti.
envolvimento de 20 000 metros, Leodo 2U metros de base, JIl1,'i'

de profundidade e taludes, de 2: I, o qu dei 26m ,8 pat'el a. largul'a
da linha d'agull, como 00 caonl Jaler'al propo to pelo Sr's, enge
nheiros KeJJet'· pal'aa mal',ffem ([üpita do dito rio, enLI'e Guajal'fi
miL'im e Santo Antooio.

tiO: 0:)0,5000

~+)" \1 \5

10:OOOSOOU

jO:OOOHOOO

JI. ___
I

SOlO

SO,:>O

, ~ 1-__- 1 _

De-tocar e
lil11par.... 1.000.000102

E-ca\'ac:ão
de ienHS,I(aXá)__ xhxl

= 21,lxl,7x
;du OUO'"

= 7::;' .liOQ1Il3
3) % par'í pc
dra~, i 111- c

10-.õOO--208.6 O

20iJ"Ox,:>OUl
= l.OUO,IIUOl1l2

2
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=
t:

f~
S9~Dl.\S

~ E pecificação Pret,;oQuan.tidade da lLn.idade - -
"1::$

~
Parciae To&ae

-
Traos( orte ... 60:00(1)8000

= 556.920
sondo 1/3 de l°

classe
185.610 #-100 74:2568000

1/3 de2' ela se
,~600 111:3841)000185.640

1/3de 3' classe
18400 2-9:8968000185.640 415: 536,~000

4 Extracç:lo de
238.680pedras ...

sôlndo ]/3 de l'
classe.

7!).500 1,~400 111 :3841)000
1/3 d(.2' clas:e

38200 254:592800079.5flO
1/3 de 3. elas e

48500 3579.560 :0205000 723:9968000
51 Oonsoli darão

de talude'" :
. Qalçadas ... " 5.000",2 88000 40:0008000

Estacadas .... 5.0 0"'2 4H-00 20:0008000 60:0008000
6 Obras de arte:

12boeiros. '" 25118000 ; :ooogooo
Comporta' ... IR (cum 2"',50

rleqll da) O:OOOHOOO 1. 440:U008000 1. 113: OOOHOOI)
7 dlli io i ·lra·

ção:
Engenlieir s. 4(2anoo) 6:000HOOO ·18: 000, 000
Con d uclores. '1 (2 annos) 2:000HOOO 16:0008000 Ü'1: 0008000

2.79ü:532.~000

.E\olJluaes
10 %...... .............. . ........... . ............. 279:6:;3HOOU

I 3.076:1858000

N. 2

Idem para os melhoramentos fluviaes nos 13 pontos obstruidos
. do rio Madeira, Santo Antonio, Morrinhas, Tres Irmãos, Palledão,
Pederneiras, Araras, Periquitos, Misedcordia, Madeira, Lages,
Páo Gl'ande, Guajará-assu e Guajál'a-mirim, com um de-envol
vimento de 10.050m ,O, endo o preço do metro corrente d," des-

31
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obstrucção ::iuperior ao que foi prolJo to pelo~ :::lr , rmgenheir'os
Keller~, par'a a de ob 'trucção e canalisação do rio Pomba a
Parabyba.

Quatui
elade

OMJVrA

P,"et;O da
unielade - ~I--

Pal'l·i te, Tatues

1 ~IcI\Júr:lIIleulos nu pro·
prio leito do rio LlO

13 ponLos ob~trlli

dos, ondo l1esobs
trucção e 31rofuI1
damento dos caTIf10sl
navegaveis, ou alal'
galllen tO,l'ectiti 'flção
de Clll'V;lS àgudas das
margens, oxtl"ac~ão

de tOCllS da Iflfl,jull';l
c balisaffil'ulodosca
uae' navcgíLvcl .

EI'elltllHcS 10" lo" .".

lU.ujO m. õO'~: 00501J1J
50:250,.0 O

552: 750HOOO

iJl'çameutu 11 I , ' .
IIP.Ol 11.2 , •....

"01:1\ rio" dou" ()r~HmPlllo" ,

:L U76: 185HUOO
jj~:í OHOOO

:;.(\2 :9;35HOOO
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TARIFA no PRE'O ELEMENTARE (1)

Preço

I
2

E PECIFICAÇÁ.O

Derrubar c roçar ...
De tocar e li mpar ..

10 J'S.

50 rs.

3 Escavação de terras:

a
b

l' cla e ..
2" )) .
3' , .

8.[00
8600

lSo100

4 Extrac. de rochas:

a

2u
3. ll .........

1,' 00 COIU cunhas e ala
vancas.

39'200 Exigindo lJ1 i nas.
o1S-00 Viva, compacta.

Este orçamento differe daquelle que apre 'entumo' em Novem
bro de 1 69 e que se elevava a 3.500:000~000: o presente parece
entretanto, approximar-se mai' da verdade.

Vamo adoptar agora o calculo ai p~'oximado de fretes que fazem
O' referidos engenheiros Keller, para o caso de er empregado
o vapor como motor em toda extensão de Serpa a Tl'inidad
(400Ieguas), sendo o tl'an porte do peso total de 10.000 toneladas,
calculadas para o primeiro decennio, e os vapol'es dt! força de 50
cavallos, e um calado de om,7, rebocando saveiros com uma lotação
de 100 tonelada, com a ma.rcha de 9 milhas por hora (4m,5 por
segundo), para uma velocidade d'agua de ]m,O pOl' segundo.

As dimensões principaes dos vapores, segundo os referidos en
genheiros, são as seguintes:

Com primen to total .
Largura maxima no convez , , .
Altura .
Calado o •••••••••• o •••••••

30m ,0

5m,0
2"')0
O"','i

1, Esta ta.l'iftl. de preços elellleutai-es fOl adoptada ua 'con:tl'uc.'1.O d~.

estrada da Graciosa, na pl'ovincia do' Paranà.
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Construidos do I L'1'O, 'om um ]le~o total, im:lu,'iv a maeLina,
de 80 Lonela.da:::.

O peso do saveiro, igualmente de feno, paL'a 100 toneladas de
lotação, seria de SO toneladas.

Preço de um vapor .
Idem de um saveiro .
Frete de ambos ao lugar ,., .•.

4 vapores e 4 saveiros .

35:000$000
10:00 $000
5:000$000

50:000S000
200:0008000

Orçamento das despe::;as ajazer-se com o tT'ansporte de 10.000
toneladas, na hypothese de serem realisados os melh07'amentos
lembrados no capitulo II de con:formidacZe com o calculo apre
sentado pelos engenheiros J(ellers, a pagina 52 de seu relataria.

1. Juros do capital empregado na
eonstrueção dos eanaes, e me no-
L'amento do rio .

~. ConseL'vação dos canaes inel 
sive O alario d 1 guarda d2':'

'omporta , guaL'dada a d vida
proporção .

3. Juros ele 10 ·/0 docapitaI empre
gado em navios, vapor'es e sa-
veiros , .

4.. Reparos dos navios " .
5. Renovação dos navios de 10 em

10 annos, por anno .
Q. ..laL'io rie II ommanc1ante do

vapore,' , .
7. Idem de 4 1l1al.:hinisla,' .
8. Idem de 8 rouui tas .
\J. Idem de 20 marinheiros .

10. Azeite, graxa, te .
11. AdministL'ação ...............•

':1 :0008000

20:000$000

20:000$000
20:000$000

')0: OOOSOOO

8:000,'000
ü:OOOSOOO
4: OOSOOO

12:000gooo
5:000,000

10:0008000

485: OOSOOO
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TI'ansporte. . . . . . . . . . . . . . . . .18.'): SOO 'OÓO

12. Combu tivel: 2.500 acha' de
lenha para 12 hOl'as, paI' cada
vapor', portanlo par-a 4 vapOl:e'
e 365 dia. :3.650.000 acha a
20 l'éi -3: 0008000

558:8008000
u em numero redondo........... 560:0008000

Portanto cada tonelada cuslar<l de fr-ele entre Serpa e Tl'inidad
MO:OOOSOOO -6~ - - .

10000 <:> 1.'000, e nao 2<:>3SS00 como obtiverão os Sr . enge-

nheiros } ellers, calculando os frete. na suppo ição da abertura.
do canallaleral entre Sanlo Antonio e Guajará-mirim.

a hypolhese, pois, acima figurada, teremos que o fl'ete por
'Id I 'd~Gooo10" '50Lone a a e paI' egua erra e -:wo= 4 réls, Isto é. quasl

v zes mais baralo do que os transportes feito LL coslas de aui
mae' empregado na provincia de Minas-Gel'aes, e CHjO custo
para a mesma unidad e xtensão é egundo o. dito eng
nheil'os de 68000.

\" - e, egundo a tabella de fretes acima calculada, e que po
del"Ía vir a ar sensivelmente diminuido pOI' uma linha de nave
(Jcu;cio a vapOI' mais modesta, que na bypothese de serem adoptados
O' melhoramento que deixamo lembl'amos para a r gião ob
.'lruída do rio Madeira, o rl'ele ele uma arroba pOl' leaua sel'ia

apena.' de ~O=2,6 r i .

IV

MEIOS LEMBRADOS PELOS ENGENHEIROS KELLER. PARAA REMOÇÃO DA

DIFl'rCULDADES QUE APRE ENTÃO AS CAcrrOEIRAS DO RIO ,rADEII:A

F. EU' I CO:\VENJENTE .

A' paaina 34 do relalorio, capitulo E, lê-se o 'eguinle:
« De cinco ou seis annos para cá existe no Madeir-a um pe

queno tr,tfico efIectuado por canõas enke a villa de erpa no
Amazona. e as antigas Mi sõe do Mamoré, estendendo-se de um
lado a influencia do mesnJo até Li. cidade de Santa Cruz de la
Sierra, rnquanto que do outl'O vem a ser o commercio da cidade
do Pará, que fornece os aen ros d importaçã, recebendo Ol!\
Cju v 111 da 13oliyja,
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Sendo o numero das canôas que annualmente descem da
Bolivia de 50 a 60, com uma lotação média de 350 arrobas cada
uma, importa o peso total das mercadorias transportada em
perto de 700 toneladas .
.... o •••••••• 0 •••••• , •••••••••••••••••• 0 ••••••••• o. 00. o 0 ..

Para diminuir os perigo, demora e fadigas da a(:tual nave
gação e para desenvolver o commel cio, que apenas nascendo já
quer definhar pela falta de uma via mais facil de communi aç~o

offerecem-se tres meios:
I.· A con trucção de plano inclinados, pelos quaes os navios

possa.m vencer os fortes declives.
2.· A abertura de um canal na margem direita.
3.· A construcção de um trilho de ferro.
- Examinaremos succes ivamente e na me ma ordem os tI' s

meios apuntados.
1.· ConstT'ucção de planos inclinados, pelos 'lucres os naT)io.~

possão vencer esfortes declives.
« No planos inclinados ou morfonas dizem os S1's. Keller, as

embarcaçõe com a carga se colIocão n'um carro de ferro, cor
rendo sobre trilhos, que continuão me!'lillO por baixo da agua até
na profundidade necessaria.

Esse carro, juntamente com o navio. e ala por meio de um
"'uincho e cabo de arame até á altura da plata-fórma (mai ou
meno~ 15m acima das baixa) de onde elle entra de novo n'agua
e desce do carro para continnar a viagem, tendo de 'e modo ven
~ido a. quéda.

Semelhantes construcções já ha tempo farão executadas em
Morris nos Estados-Unidos e na Prussia Oriental, ood prestr o

xcellentes serviços.)
Se construcções semelhantes á que propõem os r. I elI r

para as cachoeira do rio Madeira têm sido xecu tadas em rios
da Prussia Oriental, é o que infelizmente ignoramos, não acon·
tecendo, porém, o mesmo com as que farão expcutadas nos
Estados-Unidos não em Morris, ma sim no canallllJoT'ris.

Sem querermos entrar na analyse da de cripção feita por e te
senhores do machini<:mo desta construcção, de que promettem
em seu relataria apresentar um esboço ao ministel'io da agri
cultura, nos occuparemos sómente em mo<;trar que as condiçõ
especiaes que se derão no estabelecimento do canal Morris para
que fossem nelle executados os plano .inclinados não s~ dão no
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~ladeira como lambem que a ~lIa .opplicação para o proprio leito
deste grande rio é impraticavel.

O canal Morris que põe em communicação o rio Delaware
com o Pas aic e por consequencia com o rio Hudson é de ponto
de divisão.

Este canal partindo da margem esquerda do Delaware, em
frente a Easton, ou da confluencia do rio Lebigb, segue ao
norte dos valles do PobatcUl'lg e do iusconetcong até Stanbope, e
atraves ando o rio Musconetcong sóbe até perto do lago Hopa
Ikun CT que serve de ponto de divisão das agua, d'abi desce
atraves a o Rockway, o Pas 'aic pa sa por Pater-'on, e desemboca,
seguindo uma direcção uI, no Passaic, perto de r ewark.

O seu comprimento total é. egundo Poussin de 32 1/2 legua. ,
e egundo M. Chevalier de 48 :/2 dita.

A somma total dos declives e contradeclive .endo de 501m ,Og
foi assim distribuída:

ramal ascendente....................... 227,0
dito de cendente '.. . .. .. .. 274.0

e e tives e, pois, adoptado ómente a comportas I ara
eliminar- e a totalidade desses declive a razão de 2m,44 por
Comporta, e teria necessidade de con truir 205 compor.tas.
numero muito maior do que em qualquer outro canal.

Ora, o tempo que seria preciso para a passagem de um navio
pOL' este grande numero de comportas, as excessivas despezas que
eUas acarretarião e sobretudo a impossibilidade de se achar
recurso sufficientes para a alimentação do canal farão, diz
Poussin, os tI' S 1oderosos motivos que determinarão fi adopção
do systema de planos inclinados que alli forão execu tado., e que
farão propo tos pelo distincto abio de Jova-York, James
Rekwik.

A ,omma total dos declive foi a im eliminada:

por meio de comportas. '" .
J ar meio de planos inclinados .

74,37
426,72

Dã.o-se algumas de ta~ ciL'cUl11stan ia na papte obstruida do
rio Madeira?

Evidentemente não.
A differ nça do nivel entre os eus pontos extremo , Guajará
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e Santo Antonio, é apenas de 8<1m ,2 : o d clive médio desta se ção
é de O'" ,2314 por kilometro ou 1: 43'>1.

As quédas que apresentão no tempo da se(~ca qua i toda a
cachoeiras, com excepção de 5 ou 6, desapparecem no tempo das
aguas médias e enchen tes.

E a wnstrucção de planos inclinados taes quaesfol'ão executados
no canal Morl'is no' Estados-Unidos será praticavel para o
propriD leito de um rio.

O sy~tema de plano illclinados que foi adoptado no canal Morl'is
no Eiltados-Unidô, consiste, diz Emmery :

1.' Em planos inclinados tendo quatro de ba e paea um d
altura, 'endo esta de 100 pés ingleze -3Dm,5; stes planos incli
nados são semelhantes aos que e empr gão nas estradas de
ferro.

2.° Em duas compor'tas moveis de madeiefl., collocadas sobl'e um
caero que toma a 1'6ema elo plano in linado, e que manlém a

l:alh;-L movfü que ella:,; Jimilão, em umaposiçcio horisonlal : e. tes
('Mro. eol~Lo sobre oito pequena' eoda dê felTo.

A. dimen. ões ria caiba movei ~fLo '

comprimento .
laegura ..........................•.....
profu ndidade .

15m,00
2m,75
0"',9 I

e podem conter 45 toneladas cl'agua; 'eu [eso de]5 toneluda
'00.1 o cano ou a sua platqfrj,.ma trianrJular. olloeada sobre a.
sua' oiLo roda ; peso total do apparelho com a agua, ao tone
lada .

Cada carTa é guarnecido de um duplo ca.bo dreno, p111'a prr~ver

o aso da ruptura d um delles.
Estes cabos são enrolados por meio de cabre tantec:, collocados,

um 11 montante e outro á jusante, do plano inclinado.
s caeros são munido,' de Ir'eios para regulaI' o movimenfo

da carga descendenL e de grampos para ligar a calha moveI sobre
a platafóema as portas das compoetas das calhas superiores
i nfel'ioee " poe occasi~LO da pas. agem dos nav ia' do canal na"
caIbas moveis e recipr'ocamente.

As dimensões do canal Morris são de Ilm,n no fundo, tendo o
lado uma inclinação de dois pcLra um. A profundidade d f;tgua

d 1'",22, O (p~e dá para a larO'ura da linha d'aO'ul1 do canal fl"',l !'i ,
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Tem caminho de . il'O'a qu' e a ha levado d 010 ,44 acima do
nivel d'agua do canal, sendo a. ua largura de 2m 740 com taludf's
exteriores ue 115°.

A largura das comporta é de 210 ,74, seu comprimento de U)m,51
e a ua quéda de 2'",44.

O barcos nelle empregado . ão de 25 tonelada e pu bado
por um cavallo.

O canal Morris foi entl'egne á. circulação em I 31 ; a renda do
seu pl'imeiro anno elevou-se quasi a 50.000 francos.))

Vê-se, poi , pela rapida e succinta de 'cripção que acabamos
de fazer, que os plano inclinados que fOl'ão executado não em
Morri ma no canal Morris, não podem sel' utilmente applicado
para o e tabelecimento da continuidade da navegação por a~ua

do l'io 'ladeira, em sua parte ob truida.
As inuo idades docur o deste rio, apequenaalturadasquSda

do maiol' numero de suas cachoeiras, que de appare 'em e s
annuJliio com a elevaçfLO das aaua', a nece1';sidade na abertura e
I;on tl'u(:l.:ão de 40 (lique na-o xtl'emidades da' mOl'tonas ~ ;l
(]illiculdad e p rigos da entrada e sahida do' navio no dique",
)101' enu 'a da coerenteza do l'io, e obretudo a mi"l1 il'<.t deficiente
e incompleta pela qual e tá. descripto o mechani mo do plano
inclinados que fOl'ão applicado á navegação e adoptado no canal
1\10['['is, denota o pouco cuidado da pal'te de engenheiros que
no Bra ii O'ozão olficialmente os fól'O de babeis, ou pouca consi
d\'ração paea com a admini .. tr3.çào pu blica de um paiz civilisado.

A' vi ta ,lo qu acima fica londerado não pr eguiremo na
analy e do orçamento que forã.o apresentados pal'a as r feridas
'on tl'ucções, tão infelizmente applicada ao rio ~1ad ira, a quae.
l'ÇÜO o l'S. Keller. , ciL' 'um 111 nciada ainda que approximada-

mente em 900: ooogOOO.
NilO concluieemo este capitulo sem ajuntarmos ainda uma

r flexito :
Dentre todo o projectos que tiveriio occasião de apre ntar

m eu relato rio os Srs. Keller', aquelle que con ideramo é o
III , na opinião do. l'efer'ido~ enO'enbeiros, ofIel' ce as maiores

vaniagen. que mais e recommenda paea a execuçüo, ligand o
a navegaçüo êl vapal' no baixo e alto Madeira.

O frete obtido pelo calculo deste Elngenbeil'o., uppondo a
nav gação feita m embal'cal.:õe d.e 30 toneladas vencendo a
ac:hoei['a pOI' meio d mortol1:t., entre antoAntonio e Guajarü.
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e por meio de vapores rebocnrlores no alto e baixo Madeira, é
de 366500 por tonelada.

Este frete por arroba b por legua ser{L pois o Reguinte
368500
--=1,69.
400X54e

OU uma arroba tran por'tada de Serpa a Trinidad cu tarei, de
frete 670 réis!

E apezar deste resultado verdadeiramente animador que par:),
ser obtido não se teria neces idade de despender gro o cabedae
terminão desta maneira os u relatorio os Sr . Kellers :

« Parece-nos, porém, que antes de haver naquella parte da
provincia de Maíto-Gl'os o e da republica da Bolivia, que mai
immediatamente se acbão inter ssados na projectada linha de
com municação, uma população mais densa e mai industriosa,
que nem da relllisação da navegação a vapor entre Guajal'cL e
Trinidad, nem da constl'ucção da mortanas entre Santo Antonio
e Guajará se havia de til'ar gl'andes vantagens. »

Pronunciando-se por esta maneira, pela não realisação do pro
jecto que em sua opinião offerece as maiores vantagens e que
mais se recommendava para a execução, estarião os Srs. I ellers
convictos de ua impraticabilidade ou rendião homenaO'em ao sys
tema até hoje invariavelmente eguido pelo Brasil .

Procurando resolver de um maneira inversa o problema já re-
olvido pelos E tados-Unidos, não tem o Brasil procurado sempre

tornar que a população de seu interior fique mai densa, para
cuidar então e com vagar do estudo de sua. vias de ommn
nicação?

Ora, a população não tem I.oenado mais densa e mais in-
dustriosa no valle do Madeiea pela ausencia ompl ta de meio,
de communicação e de transporte', e como se aconselha que não
'e dote aquelle valle com e tes meio ainda que se demonstre er

po sivelobter- e economicamente os mais {aceis meios de viação
conhecidos: egue-se que aquellas regiões estüo condemnadas a
um abandono (ui ceternum por não offerecerem logo grancies
vantagens.

Nós, geração actual, estamos, pois, condemnado, a cuidar só
mente de eleiçõe', e emquant.o no interior do nosso paiz nos
absorvemos inteiramente com discussões academicas, os inimigo,
elo paiz escrevem no exterior:

«Le.Brésil toucbe de ses mains la démonstration du précepte
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énoncé par Vattel: une nation n'a pas le dl'oit d'occuper d'im
menses espaces qu'elte est incapable de peuplel' et de cultiver.»

2. o A abertura de um canal na margem direita.
Este projecto apresentado pelos 81's. KelJers não tem explicação

razoav&l, con iderando as circumstancias actua s do valle do
dadeira.

Pelo que já. tivemos o 'ca ião de dizer, resulta que e te meio
não. ó eria desvantajoso como até de. necessario.

eu pl'oprios autores reconhecendo e sa verdade fl)rão o pri
meiros a e encarregarem de demon traI' que as vantagens
resultante. de ua execução nào guardão proporção de modo
algum com as enormes despesas provenientes de sua construcçâo,
e que por esta razâo neio pocZião recommendar á execuçüo uma
obra teio grandiosa.

A sim a sua apre elltação não pa sa de uma méra ostentação
de conh cimentos e luxo ci ntifico.

Mui poucas sôl'ão, pois, aR reflexões que faremos, e que nos
. uggeriu a I itura do refel'ido projecto. Dizem os Sr . Kellers em
eu relatorio :
" A abertura. de um canal de. navegação na margem direita.

(le um comprimento de 50 leguas mai ou meno praticavel para
o pequeno. rebocadores a belice, encon17'a no (orte dechve geral
r1es.~.1 parte do rio uma rl([ficuldade consideravel.

Com etreito sendo o de live geral, como indica o nivelamento
de 1:5265, tornar-se-hia indispensaoel aconstrucção de comportas,
porque o velocidade das nchente com o declive acima, seria
tamanha, que poderia impedir a navegação, tornando-se ao
mesmo tempo a con~ervação do canal ilifficilima. ))

Além de ser e cessivo o comprimento dado pa.ra o canal e
approximadamente,accre ce que infelizmente pua o ,rs. Keller "
nem o declive geral da parte obstruida do Madeira, dada pelo
eus nivelamento, póde er assim considerada, nem o reg-imen

das aguas de um canal lateral dependem do rio que elle margina.
E' o que trataremo~ de demonstrar de uma maneira I'apida e
perfunctoria.

Sendo a linha de mais curta di tl;1ncia ntre os dois pontos ex
tremos-Guajará e Santo Antonio- de 38,38 leglla g ographicas,
orno já tivemos occa ião de mostrar, ou 34,5 de 18 ao O'ráo, vê-se

que o comprimen to dado approximadamen te pelo r.' Keller
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superior quasi da metade da mai curta distancia entre os dois
pontos referidos.

Se tivessem aquelles engenbeiros se dado ao trabalho d pro
curar conhecer esta mais curta distancia, é evidente que não terião,
como fiztrão, avaliado a esmo o comprimento do canal que pr'o
jectarão, o que denota falta ele zelo, mui e pecialmente quando
til1hão de apresentar sobre ell um orçamento, ainda que d
gabinete.

O declive geral do rio, que já. havia sido considerado pelos
Srs. Kellers como diminuto, em outra parte de , eu relJ.l.torio que
já. citamos, quando procurarão estes engenheiros dar as razões
porque não seria conveniente a abertura de uma est['aela em linLa
recta na extensão total das cachoeiras, não p6de certamente
prestar-se a ser de novo considerado como forte, quando julgarão
estes senhore' que lhes cOr'['ia o dever de fundamentar o em
p['ego das comportas no canal lateral, como se por acaso pudesse
este existir sem ella , O' que revela que os referidos engenheiros
niio possuião idéas exacta' e precisas do qu fosse um can:tl
la.teral,

As comportas que reclamão os canaes laterae origina -se, 6
verdade, na necessidade que ba em fazer desapparecer a difrerença
de nivel entre os dois LJontos do curso superior e inferior do
rio, construindo-se os referidos canaes em sec õe horizontae'
situadas em niveis differentes, as quaes communicando-se duas
a duas por meio de comportas, fazem com que as aguas contidas
no canal em niveis diITerentes tomem nas calha postas em
cont.acto, wn mesmo ,ú el, de sorte que a navegacão a cenc1entl'
c descendente e pos '<). fazer' sempre da mesma maneit'a.

E a razão é obivia: na construcção de um canal lateral, que
nCLO é mais que um rio artificial, não havel'ia l'azão para que não
se fizesse desapparecer as causas que s6mente concorrem para a
inavegabilidade dos rios, isto é, a grande velocidade de sua COl'
renteza e sobretudo a sua pouca profundidade.

Ora, a profundidade de um canal é determinada em conse
quencia do calado dos navios que devem sulcaI-o, e o desappar -
cimento da impetuosidade da correnteza do ['ia se obtém no canal
latel'al pela collocação da agua nas calhas ou secções horizon taes
em niveis difl'erentes, lig::J.das entre si por meio de comportas,

V6-se, portanto, que n'um canal lateral o emprego de comportas
é impre cindivel, que a sua applica.çiio não pl'ecisa ser tu nda.-
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menLada pelo engenheiro que o projeda, (lue nelle ó tem en
trada a quan tidade d'ar'ua neceB 'aria ci. ua alim ntação, e que o
numero total das comporta 'uma funcção não só da diIferença
de nivel entre os eus dois pontos extremos cumo tambem da
altura vertical de suas quédas,

O S['s, Kellers fixarão e 'ta altura em 3111 ,50, queé excessiva, o
que não deixa de ter inconvenientes; a altura mais conveniente
e geralmenta adoptada em quasi todo os canae da Europa e
Estados-Unidos é de 21U ,50,

Minard diz que esta altura deve oscillar entre 1111 a 2111 ,50 e
Claudel dá 21U ,50 até 3m ,O, no maximo,

Suppondo-se, pois, 2m ,50 para a altura vertical das quéda ,
acha· e que o canal lateral ao rio Madeira proposto pelos Sr ,
Kellers teI'ia necessidade de 33 comportas em lugar de 24 que
a charão estes engenheiro ,

3.' A construcçcIo de um trilho deJ"erro.
Os Srs. Kellers achão que a cODstrucção de um trilho de feno

é preferivel a uma estrada macadamisada, por caUSll, da facilidad
de sua conseI'vação, apezal' de seI'em maioI'es tanto as desp zas
da construcção como o frete.

Para edificação dos apologistas de uma estrada que contar'·
!lea, B ou mal'ginas, e as cachoeira' do Madeira, tr&o crevcmos
aqui o que dizem o ['eferidos 'ngenl.leiro em Iileu 'elatorio;l
pagina 35:

(( Construc ão d um tr'ilho de ferro na mar"'em dil'eiia, cujo
traço tel'ia o com pl'imeuto de 50 I guas approximadamen te,

Esse traço não seguil'ia a linha recta entre Santo Antonio e
Guajará pOl' er o nivellamento de um traço ne ta dir'ecção forço
Bamente muito defeituo 'o e inteiramente improprio para uma e'·
trada d' l'odagem, por causa da ramificações da Serra Geral
que, e estendem até <Í, margem direita do rio, porém, nem as>:im
,'eria pl'el:iso eg-uir cm todo' o>; ponlo as CUI'WI,S do ['io. Pl

Jendo- 'e alalhar dilIerente' Li • enll' ella .
Lma outl'a onsideI'ação, não meno importante, que veda o

traço em linha recta, ainda que technicamente fallando, elle fosse
admis ivel, é que a nova via de communicação deve ficar na
maI'gem do iYladeira, defr'onte da barra do Beni, sendo os rico~

ten'enolil nas margens de ,t rio, que um dia dar'ão o contingente
paea o commel'cio do Iadeiea.

Como na descl'ipl:ào da 'iagem jii, tivemus occasii"LO ue dizei-o,
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nem pudemos obter o pessoal nece ario, nem tivemos o tempo
pl'eci o pal'a de de ja abl'ir, não na linha recta. hypothetica, mas
pel'to da margem direita, e atalhando 6mente a curva mai
.oequenas, a picada definitiva do traço.

Accr'escentamo que a abel'tura da I icltda na extensão total
entre Santo Antonio e Guajará, no compl'imento de 50 legoa
com levantamento, nivellamento, demarcação do traçú definitivo
da estrada ou do caminho de ferro, não demandaria menos do
que dois annos, ainda que o pe soaI technico fo e snfficientemente
numeroso para trabalhar em difIerentes secções.

O custo da construcção deste trilho de ferro é orçado pelos
Srs. I ellers em 8.500:000$000.

Os me mos senhores acharão ser o frete total de oma tonel
lada en tre Serpa e Trinidad o seguin te :

I." Pela nav gação de Trinidad a Guajal',i , .. ,
2." Pelo trilho de feno até Santo ntonio o ••••••

:~.o P la navegação éle. anta ntonio a Serpa ... ",.

9$000
96$000
98360

114S36ü

E nos ajuntaremos que por anoba e por legua seria este frete
!!le 5,29 l'éis ou entre os pontos extremo de 2S1~0 por anoba.

Recapitulandovê- e que os h'etes por arroba e pOl' legua achado
pelos Srs KelJers no" tres meios que offerecerão para o melho
ramento da navegação e ommercio do rio Madeira ão os se
guintes :

I." Construcção de plano inclina.do· .
2." Canal de navegação.,., , .
:3. o Tl'ilho de ferro o ••

ou entl'e os pontos ex.tremos 1or arrGlba :
1. 0 Pelos planos inclinado 0 •••

2.' Pelo canal...... . , .
3.' Pelo trilho de feno ...............•........... ' .

\T

ONcLuSÓES

1,69
11,75

-,29

'670

4íPOO
28120

.\.nfe. Je t'Jl'minal' 'I'll' no" ,,;ej,\ lir;itl' . C<:I'J>;L'':lllt:-tl' ulgulllas
ub~ervaçõe8.
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o COW [Jrímento Lotai tio curso do rio Madeira na parte obstruida
entr Guajal'a-mü'im e anta Antonio, endo de 363.846m é de 58,94
legua de J8 ao gráo e não de 70,19 ditas como se diz no relataria
li. pagilJa 28, ou ainda de '/0,67 como se lê a pagina 34.

Este erro que se torna notavel pela repetição, é tanto mais
nece ario de ser- posto em relevo quanto pronunciada é a mania
que exi te entre DÓS de e reproduzir tudo sem o mais leve exame;
'e, pois, o as ignalamos aqui, para evitar que seja eUe repe
tido per omnia 'recula sceculorutn.

e e.'acta são a tnbella de altitude e de distancia do
Jifferentes ponto' do cur' o do rio, inexactos 'ào o declives que
~e ach[LO con ignado a pa~ina 31 do relataria, pelo desaccàrdo
que e manHe ta entre e te' numero e aquelles que erviráo
par'à a , ua determinação,

- s di tan ias dos ponto
mi são. farão olitida, com
com o hyp 0111et['o,

Quanto ... determinação da [Jo içõe:s geographíca Dão diz o
relataria COlllO forao ella' obtidas, isto e, quaes os in trumentos
de que se el'virao os ob er-vadol'es os methodos que farão em
pregados: e la circum tancia inilu Jecisivamente obre o gráo
decontlança qu o [' Bullado pod minspir'ar,

O volum 'ubÍl~o la aguas lia Beni, senJoigual ao do Guaporé
e Mamoré r unidos, diz m o Sr ' K lIers, comprova ser o Beni
I) tr-onco verdadeir'o do ~ladeÍl·a.

O tr'onco erdadeito de um rio, 4.ue ú a 'ua continuação ou
JH'o]ongam ~lJt , r'; aquelle qu 00 ponto le juncção de diversos
rio , fornece, n'ama determinada unidad lle tempo, um maior
volum tI'agua,

:\las a junc áo do:; l'io:; G-w.t[Jul'e fi :\lUWUl'é. ú\'i!'l'ew uu riu da

Ileira, faz-s qua i a 50 leguas geogl'apbica da 16z do rio Beni,
e 'omu neste grand' de envolvimento r cebe O rio Madeira DU

merosos eonfluenl.es paI' amba.s as mnrgens,'egue-:;;e que este
}'iu, DO ponlo m que nelle conflue o Beni, deve, necessa.riamente,
fornecer, D'uma mesma unidade d tempo, um volume d'agua
muito superiol' aO de te ultimo, pOl' onsequencia que o ver
rlad iro tronco do t'io :M, deira, I úo orno pen fio os r..;. I eller, ,
(I rio B ui. e iro o l'l'opri(' "ia "laJ il'u flue. '~omo aci1l1ét licou
Jilo, se nl'igina do juncçãb do_ dOI grandes rios " Tuaroré e
Mamoré,
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Pal'a que fosse verdadeira a peopo ição avançada por aquelles
engenheiro', ser'ia mi ·ter que fica se provado que o volume cubico
do rio Beni a 50 leguas d sua fóz igualasse ou excedes 'e ao do
rio Madeira, no ponto de sua oriO'em, o que não parece acre
ditavel.

O rio Beni não é podanto mai' do que um confluente impor
tante, e, ao que parece, o mais consideravel do Madeir·a.

Na bypothese contraria e que é admittida por aquelles en
genbeiro , como se ficaria cbamando a parte do rio Madeira com
prehendida entre a fóz do Beni e o ponto de sua origem, com
um desenvolvimento de 50 leguas geographicas ?

O verdadeiro tronco do rio Madeira deve ser o Guaporé ou
Mamoré, questão ainda a decidir, porque se o volume deste ul
timo, dado no relataria, é superior ao daquelle, em compensação
a medição foi feita em épocas differente " sendo a do Guaporé
feita na época das aguas baixas, e a do Mamoré t;om 2rn ,5 acima
das referidas aguas.

A desco erta, pois, dos Srs. Kellers, não póde e nem deve 'er
recebida na g60graphia, e por esta razão estamos convictos que
continuarem03 a lêr nos com pendias de ta 'ciencia, que servem
jl<Ll'a a instr'ucção da mocidau brasileira, que o rio Madeira é for
mado peja reunião dos rios Iamoré e Guaporé, como se lê ,I
pagina :l52 da 4' edição da geogl'apbia do 1'. Sena:iol' Pom peu .

A não dar-, e o facto de terem os Sl's. Kellel' in trucç:ões r !:iel'
vada, , no que não acbamos fundamento, vi to como a exploraçiw
de que farão incumbidos ra de maximo e vital interesse para a
republica da Bolivia, que della foi informada, não sepóde eXllicar
a iosistencia daquelles engenbeiro, em iof1'igirem as insL1'ucç-e,'
pelas quaes ~e dever'ião guiar,' e que farão presente ao par'Ja
men to e são hoje de dominio publico.

Eis a in tegl'a dos arts, 5° e 6· elas instmcções :
« ArL 5" Do presidente da pl'ovincins do Amazona e Pal',l

requisitarão V. Mces. os auxilias complementares necessario'
ao de 'empenho de súa commissão, assim como solicitarão do
pre, idente da provincia de Matto-Grosso iguaes recursos, quando
entrarem no terl'itol'io da mesma província.

Ar'L, 6.° Deverfio V. Mces. entender-se préviamente com as
autoridades 10caes no territorio boliviano, se os estuclos que vão
{J/'ocedel' üf1erern rl,e ser continuados olé alli : para este fim estão
dada as competemer-: providencias.»
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Us Sr~. Keller', porem. di g.ctndo no dia 1 d Setelllbl'o aO

]Jonto de junl".ção do dois r'ia , em vez de eguil'em o Guapol'ê
que os conduzia a Matto-Geosso, sobem o Mamoré e se dirigem
paeéL a Bolivia, em cujo terl'itorio se conservào até 19 do mez
seguinte; e depois de entearem em ciecumstanciada di ceipç:ào
das regiões bolivianas, declar'ão em seu relatorio, a pagina 47,
fJLLe as suas instrucções nâo lhes permitlúio entrar pelo Guapo7'é,
o que sentirâo.

E ta declaração, ê tanto mais para estranhar, quando u fim dft
commi ão de que elles forão incumbidos foi as im fundamen
tada.

« O GoveL'DO Imper'ial, onvencido tias vantae'en,' que devem
re~mlLar da facilidade da:,; 'ommunicações com a pr'ovincia de
i\latto-G ['0 ' '0 pelo eio Madeira) resolve encarTegar éL V. Mces.
do:,; sludos e trabalhos tendentes a este fi 111,))

Finalisamo, aqui este 1equeno e imperfeito trabalho com esta
l' flexão} que nospare" nãa 'erdestituida de fundamente.

- lofelizml:lnte, não foi dita ainda a ultima palavra sobr'e O
rio Madeir'a.

I io de Janeiro} ovem bl'o tie 1, (j\J.

32
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Emqu1:l.nto se imprimia 1:1. I resente memOl'ia na p quena t,)"po
graphia de ta villa bastante 11 n 'ionada com outrO traLalbos,
de SOl'te quc s6 lhe era permittido apromptal' meia folha de im
pressão por semana, liamos transcripto DO Jornal do ommercio
0,298. de 28 de Outubi'o, o seguint artigo do fln[Jlo-BT'azilian
Times:

. Estra(la de Ferro (lo U:uleira e ]Iamol'é

Na ultima se são legi !d.tiva passou a lei que pl'omove e ga
1'1:1.0 te a coo tl'ucção daquelln.gl'ande via-ferl' a esteategica, que ba
de collocar o Brasil em mais intima communicação com os SeUS
visinbos do sul e o ba de alvaguardal' no ca o de perturbação
no Prata, De Dão meno' import,ancia é aquella via-ferrea do nOrte,
q l1e tl'ará ao Bl'asil a mais in tima ali iança 'ommercial e politica
com a Bolivia e promoverá O de envolvimento e segurança d'
immensas regiões occidentaes boje praticamente inacce siveis e
indefensiveis.

Independente da ua imp0l'tancia e trategica, a estrada de feno
do Madeira e MamQl'é será de gl'ande valor economico pal'a o
lmperio. POl' ella as immensas e ferteis regiões da Bolivia ori
ental, babitadas por um povo numero o e indu trioso, despejani.
o ' seus productos no Amazonas bra ilcil'o e receberá do Brasil,
e do Norte e do E'ste os seus supprimentos,

Assim o desenvolvimento commercial da Boliviá oriental signi
fica o engrandecimento commercial do Brasil, o eu empol'io ::W,

tUl'al e unico quando a e ·trada de fel'ro do lVIadeim e Mamoré
tiver supprimido o unico obstaculo tel'ritol'ial que a isso e
oppõe.

Além do que, as communicações naturaes que o Amazonas e os
seu!:' exten os tributarios navegaveis orrerecem para as vertente
ol'ien taes dos • ndes, nece', itarão apenas poucas centenas d
milha de vi<l,-fcl'['ra pal'<t chegar ao Pacifico, attingindo assim,
eom ]J qu na Liespezu, LieYido doOS Lions Lia uatul'eZ<l, o q ue os E, -



499

tado - nido, ó (em conseguido alcançar com milhare de milbas
de e tn:Ldas de ferTo, custando centena de milhões de peso,

O i ntere, e' que exi.'tem no Pacifico reconhecel'ão o pel'igo
com qL!e os ameaça. a 'onstrucção da e trada de felTO do i\!adeira
e Mamoré e unir'ão a' ,.uas força para esmaga l' e matai-a ao
na cer, A e te respeito podemos citar parte de uma cada que
rccebemo~ uJt.imamente de Londre' :

«( Aqui, e ta impor'tante empreza acha- e roleada de uma leaião
de inimigos que tao re olvido a evitar que a grande estl"ada de
ferro do Madeira :'lamoré e reali:e, e o .'eu poder financeiro
pud ~r' con,_eguü' o intento.

O, intere 'se' commerciaes da costa do Pacifico l'econhec m
que, des\·it1.lldo- e o elemento commercial e amiaayel da Bolivia
para os canites br'a ileiro', o podel" do Bl"a 'ii augmentarti muito
~ntre a naçõc ul-amel"icana . a e trada é de tanta importancia
par'a o Br'a ii como para a Bolivia.

Concol'damo' perfeitamente com o nos o diano ccrr spondente,
Politicamente, a li"'a de interes e', que a intim,~ depend ncia
commerciul da BoJivia para com o Bra ii, hade 'rea(e fortalecer'
diariamenfe, seni. de imporlancia immen. a para o Imperio, cer
'ado como csL'i de l'cpubli tL d raça diIT rente e ho Lil, olhando
com miio' 01110' 'cu progrcs o 0111 riqueza p poJer,

COIll tL Bolivia por alliado firme, o que seni. <lo intel'e::;' dar'o
c venladeir'o d ,a republica, oBra 'il, em esforço, paralysarci. a
ho::;tiliuad do P rú, e obrirrad o Chil , por' intere e pl'oprio,
a pro Ul"ar a, ua alliança. E' poi clar'amente da politica do Bra ii
.' 'undar os e [orças da Bolivia na constl'ucção da estrada de
ferro que dev" dar vida a uma e anxiliar a riqueza e o engran
decimento do outr'o. A Bolivia deu GOa o,)') libea e ter'lina pam
construir uma \lia ferr'en que Dca inteiramente em l l'r'itorio bra-

ileiro ao Era iI compete auxiliaI-a com uma O'arantia üsoulras
500.0001ihr'a , que po 'silo er necc tll'i'l pal'a completal' '1 obra,

A e trada de fcl'l'O do Ma.deÍl>a ' !\lamoré (i a unica na provincia
do Amazona, e tamos certo, que nutori ado como e tti, pela
lei da garantia ü~ e tl'ndas de fel'l'o. que pas ou na ultima essão
legi lati\la, o illu [mdo e]lI' vidente governo de le paiz lião J!er
mlttini que falbe uma mpreza láoimpoI'tanle por' falta de auxilio
Ião me 'quinho, c, pe ialmente qU'lndo \'(\ a Bolivia, sua alliada,
av('ntUl'lLl' lima KOl11ma tüo Jl'tUldl~l1o limilados I>C 'li 1'.'0 . da', uas
aiuda uüo ue 'envolvida financ.;as,
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Em relação <i, constr'ucção da linba, estalUOS autorisados a dizor
que um novo contracto, O'arantido por importantes casas Onan
ceiras, foi lavrado para fazér e 00mplet.al'a dentro de doi.' annas
á razão de a,ooo libras estel'1inas por milha,»)

Em um escripto notavel que esl<i sendo publicado no Jornal do
Commel'cio súb o titulo: « Estudos sobre a concessüo ele garantia
ele juros ás empl'e;:;as ele utilielade publica» eis o que se lê r~ la
tivamente á feno via á vapor do Madeira é Mamoré, em seu
capitulo XV,

« Já no capitulo anterior dissemos que as excellentes condições
hydrographicas das pr'ovincias do Parcl e A mazona dispensarão
a construcção de vias ferreas ne 'tas. I rovincias.

No entanto a 'ha-se em eonstl'Ucção nos linlites da ' provincia:,;
do Amazonas e Matto-Grosso o caminho de feno do i\ladeiL'a e
Mamoré, de Santo Antonio a Guajará-assú, com 363 kilometro,'
proximamente de extensttO, destinado ,l e.;porta;;ão dos ]Jroductos
de vastas zonas dos terriLOl:ios da Bolivia e de Perú pelo valle
do Amazonas.

Realisada esta difficil empreza, a cal.Jital do Pa á se constituirá
o rmtreposto natural da região odental d Parú e da Bolivia com
a Eur'opa e com os Estados-Unido. Ao mesmo tempo pela força
attractiva, que exercem os caminhos de fen'o, as populaç-es, mai
ou menos nomadas dessas regiões da Bulivia e do Peru, virão
fixar· se nas immediações dos caminllOs de ferro. augmentando
assim a po]mla<::ão e a r'iqueza das pr'ovincias do Amazonas e de
Matto-GToSSO.

As difticuldades natumes de um caminho d ferro construido em
regiões tão remotas] e muitos erros, originadc em grande parte
nas circumstancias peculiares da emprezas, tem impedido a
prompta construcção uessa inteeessante via de communicação.

Para remover estas difficuldades solicita-se au xilíos pecuniaeios
do Br'asil, que tem sempre acoroçoac!o a empreza com donativos
de terrenos e var'ios favores indirectos,

Não parece pr'ulente nas cil'cumstancias actuaes da empre;:;a
a concessüo da garantia ele juros: é talvez mais bem pensado
espel'al' que se realise a construcção com os esforços da Bolívia,
o paiz mais directamen te interessado na proml ta realisaç::cto des tu
uürn mettimen tu,

Concluida a 'oustl'UCÇÜO ]Jodera o Gover'nu Imperial animar' a
ernpreza com alguns auxili s peCUnial'lOS cone:::lpondentes aos
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benefi.io que da actividade do caminho de ferro re ultarem á
provi acia do Pal'ú e do Amazonas.»

Agora, ü nos resta con ignar igualmente aqui o que tem ido
dito 01 ee e. ta em preza, não só nas ultimas coreesponden ias de
Londres pal'a o Jornal elo Comme,'cio, como em ar·tigos da gaze
ti Iba de te jornal.

I a coree pondencia de Londres de 19 de Dezembr'), publicada
no n. 13 de 13 de Janeiro do COl'e n te anno, lê-se o seO"ui:lte :

« A respeito do iVladeil'a e :Ylam')r Rail"'ay ar pareceu a se
guinte infol'maçâo no PacUic Mail, que acaba de seI' publicada:

« Parece e tal' j)l'o:;:ima a olução do acce 80 á Bolivia por meio
do rio Amazonas. O coron I Chul'ch acha- 'e de vcltel dos Estado 
Unido, li po to a proseguir na empreza do 1adeira e Mamoré
Railway com o iwxilio de energicos contl'atadore" acostumados
a tl'lIbalhos de:;ta natureza, e que não se deixão vencer por' diffi
culdades imaginal'ias.

« egtlndo o que temos ouvido, aCl'cldita-se que o unicos ob
taculos consistem em atrave sal' as florestas que cobrem uma e

outea marg-em do rios; mas como isto me mo e tem conse
guido, fica pl'ovada a facilidade de sua conclusão.

«A. difficuldades. ão dos generos daqueIJas a que e tão aco tu
m'tdas as pe soas encal'regadas de ta obeas, e o intel'es, es em
perspectivas são tão importantp.·, que não se póde admittir que
, e renuncie á empreza.

« A Bolivia e o Bra ii não ão 0- unico inter'e sados, todo o
'ontinente da America do Sul esttL emp nhado no commettimento
que, fi t e bom exito, pOl'tL cm communicação dieecta com a Eu
l'opa todos o e tado eentL'ae', offel"eeenc1o ü ricas pl"oducções
do inteeiol" as necessidades e uso da EUl"opa e da civilisação.

«O vasto rio Amazona com eus teibutarios. abi estão pal'a
trazer a eiquezas da Bolivia pElr meio da navegação a vapor, o
que e pód eonsidel'ae apena um in ignifJcante omclço, nU n
dendo-se as vantagens que clelle resultarão, e quanto mai e

ncam o peojeeto taúto mais exequivel no parece, ainda me mo
tendo em vi ta a exp eieneia adquirida. 'm do' prineipae re
qui ito é a hal'monia. entre o emprezal'ios, e e ta, tamo'
certos, não deixaeá. de subsistir,

« A Bolivia nteegou-s a I e soa comI etentes j assim ob erve
lla consci nciosament o seu programma, e nilo d . ouvidoi:! ao

111;10 con, llieiro que oro fin I uram ntl:l goisli 'os de 'i 1'6-
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ditarião o, que ó visãol Vlll' aefTeito a empreza, A intl'iga é um
meio u 'ado sempre que se trata d um plano de conhecido, ou
quando este pla,no afleota certos interesses; ac['editamo , porém
que neste cn o parlicular, o' al'gumontos em faVal' silo no fortE'>;,
que podem RUPP l'al' tas pequenas 01 jecções, u que vingn6lO,
As vantagens que se espel'ão são immensas, e mel' t;em lIum
todo o esfol'ço que e empl'egar para conseguil·as. »

Na O'azetilha do Jornal do Commercio de li de Janeiro do 'or'
rente anno encontra-se o eguinte artigo sob o titulo:

« Via ferrea do Madei['a ao Mamoré. » L - e na mesma folha
Diario do Grão Pal'á.

Recebemos do Amazonas intere antes informações refer ntes
ao trabalhos da via-fenea do i\ladeira ao Mamoré, que, ão
prome sa da proxima realisação desta grande empreza, sign i
f1cativa de muito pl'ogresso moral e material pl1l'a esta eegião.

«10 SI'. D. Jgnacio Ar'aus rleclar'ou n'uma cada que e crevell
em 4 do corrente ao Sl', K D. Matheus, engenheiro 1'e idenLe da
Madeiea and l\1amOl'l' Raihyay, que fic<L['a term inada a pic:ada de
oito jardas de larO'ul'a, que abril'a de de 'anta Antonio alé Gua
jará-mirim (192 milhas, pouco mais ou meno ), e que m todo
este traçado, que ha de selO o da ferrea-via, o te['eeno plano e
formoso, e só a pedido dos engenheit'os da companhia eguia o
rio em sua curvas, m partes onde s poderia til'ae lin has rectas,
e por consequinte encurtaI' as di.,tancias.

« Por outro lado os ag nte' da PulJlic vVorl\::; Coustl'uclion
Company de Lonr1res, ,que baviflo conlrnctado a con~trucção da
estrada de ferro, estão a despediL'em os sells trabalhadores e ncs
prepal'ativos para r'etirarem-se, tanto que diz o I'. Mathcu~em
um arti"'o que temos a vi ta « a iúira do Sr. Gene te (o repre
sentante desta companhiaJ como enxergo, mais depressa achar
geito de matar do que favo['ecel' a empreza » Accr'e centA. em
se""uda: « E tau finalmente autol'isijdo a declaear, e mesmo a
garantÍL" que não tardarêl aqui ( anta Ant.onio) t. rmos outros
senhore' trabalhando na via 1el'rOa, e penso que tearão mai'
enthusiaE:mo pela obra do que most.raeão os que abandonarão. »

« Com effeito, o Sr'. Geor'ge E. Churcll, empl'ezaeio desta im
portantissima obra, publica a re peito uma car'ta, que r produzi
mos em seguida, e com que te['minumos e ta noticia, que, como
tel'o-ha julgado o leiloe, é das mai,' i ntel'essantes q118!h po: t'I,

mos10lferec 1'. »
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Eis o texto da at'ta
Companhia de Nav gação Boliviana ]fI' Frcnl

'iVinchestcr Street, etembro, 18 de 1 73.

o enhor.-1'enho a honra de r metter-lhe a traducção de uma
c:acLa recebida ri pr sid nle da Bolivia, jl'l'ualmenfe o pl'az ['
de djzei'-lhe que um novo OODtr'acCO pal'a a constl'ucç~tO d ferT'o
'êll'ril-Madeil'a e Mamol'é-acha-se firmado.

« Os con tractadoros tem grande pratica e experiencia nestas
construcçõe no valie do lissis ipi,

« ElIes nada recebem adiantado, antes pelo contrario dão uma
segUl'ança ou garan tia de libl'as 50.000.

« A linha deve elO conoluida m dois annos : o preço da cons
trucção e fornecimento é de libl'a 6.000 por cada milha; 10 'lo do
qual será ainda de contado como outra garantia até a oonolu ão
da obra..

(l Sou senhor, ..eu fiel sel'vidol', -Jeo7'go Earl ChtLl'ch, presi
dente» .

O governo da Bolivia por sua parte mostra-se muito ani
mado e e força- e em coadjuvai' a empreza oom todos os meios
ao seu alcance.

Na correspondenoia de Londl'es, de 24 de Dezembro publicada
no Jornal elo r:ommel'cio n. 20 de 20 de Janeil'o lê-se o seguin te :

c( A mensagem do presidente Gl'ant, a qual agora po suimo.
por extenso, contém o 'eguinte trecho:

« Exforçando-me por melhorar nosso commercio arruinado e
nossa naveO'ação, tenho até agora chamado vossa attenção para
as naçõe do sul da America, que otrerecem campo á explot'ação
commel'cial.

r e te intuito lembi'O que e d autori ação ao ecretario da
marinha para comprar e preparar um navio, que suba o rio
Amazonas até a fóz'do Madeil'a, e d'ahi par·ta a explorar aquellfl
rio e os 'eu' amu ntes da Bolívia e apresente um relatorio ao
Congresso na sua pl'oxíma sessão, ou depois com a po ivel bl'e
vidade obre os meios de communicações fiuviaes com este paiz,
eu recursos e sua população. »

Comquanto a proposta do presidente tenha vindo um pouco
Lal'de, mostl'a todavia o Cl'escente inter'esse que nutrem todas ns
nações a respeito dos grandes recul'SOS do Brasil, que pódern ser
de envolvidos por meio do Amazonas e eus tributario ,.e dá
esperanças cJ que se realisem o proje tos que se tem em vista,
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Tem-se tiL'ado do pL'oducto do cmpre timo boliviano a som ma
necessaL'ia paea o pL'oximo I agall1ento dos dividendos.

Verdadeiramente a que tã') de sab L' como e ba de oncorrer
ao pagamento desse dividendos não appaeeceL'á. a.ntes da occa ii"w
de faz r-sr. O subEequente pagamento do mesmos, pai' isso que
não pódem elles sei' pagos com o saldo elo em pre timo.

O coronel Chuech, ele volta á lnglatena, publicou uma pOL'ção
ele repL'esentaçães assignadas por 470 pessoas influentes de Co
chabamb:1, principal centro commercial da Republica da Bolivia,
que tem uma população de 60,000 habitantes, «gente indu tl'iosa
e eneL'gica, instando com o governo daquelle estado afim de daI'
auxilio efficaz e decidida protecção, por todos os meios possiveis,
á im} OL'tante em preza de navegação pelos rios a lé te da Bolivia
até ua completa reali ação. »

A difficuldade real para a execução de tas em prezas con i l
principalmente no custo, e na difficuldade de obter trai albadores
e meios pecuniaL'ios' para levaI-a a ef'feito. »

No mesmo jornal o correspondente de r ew-Yod~ depois de
transcr'ever O periodo da mensagem do presidente Grant, accoo 
cen ta o seguinte :

« Creio que esta recommendação do presidente foi lhe suggel'Ída
pela companhia da estrada de ferro do Madeira, cujo emprezario
é cidadão americano e naturalmente pede o auxilio do eu go
verno para tOL'nar acceito publicamente o ..eu pL'o}ecto. »

II

.-\. qupstão de poder ser todo navegado a vapol' o eio Mad iea,
pelo estabelecimento desta navegação na l'egião actualment,
obstl'uida, é de maxima importanci,~.

A região obstruida do rio Madeira é o maioL' oh laculo ilrea
li!.'ação da gL'ande linha. de cOll1ll1unicaçiío entL'e OF; doi!:! grandes
I'ios Amazonas e Prata.

Os Srs. Keller, em s u rdatorio sobre a exploração do rio
\[adeira, a 'cidenlalmente 'e referirão a esta geandio 'a idéa,
apezar de nilo terem passado da fóz do C uaporé,

A' pAgina. 19 do seu relatodo lê-, e CJ seguinte:

«( orno di. semos aoima, existe per-t do fode do Principe da
Beira Uma cachoeir'a que no tempo da, aguas bai:af:l xig
de ca'regamp.nto ompleto da an'as, ~mql1anf,O qt tlil,R n'
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clientes a m~sma carregada e :lIão com mai facilidade rio
acima

De-ta achoeil'tL em diante não se encontrá mais no Guaporé
,'enão pequena: cOl'l'enteza, que não tanto pel declive, ma
pela falta d'agLJa sulTicien le, aI põem difficuldades;l navegaç'-lO.

E la ralLa de ['L'o[undiuade su[fic:iente no tempo da secca ,ünda
I, maior acima da Villa Bella, e a juncçeto ela, cabeceiras do
Uaapol'é com uma ela ' do JaurlÍ neto se (Joderi,! ~(rectaar senrlo por
meio ele uma canatisaçâo com ec/n. as ou comporta, soúre uma
exten 'riO maior rio abaixo.

Quanto á pouca profundidade, e no tempo das seccas, que apr 
~enta o rio Guaporé, e que ainda é maior acima da '\ illa Bella,
·como diz o Sr, Keil r, !"egu ndo infor'mações que re 'olberi:"lo, é
licito nada concluir'- e emquanto nã.o fór regularmente expIo
m,do aquelle rio, a sim como o rio Alegre que nelle conflue.

I [acto de pouca profundidade po tempo da ::;ecca é commum
a todo os rio, e pOl' is o não d'ix.ã elle de erem navegado,
como acontece no Bl'tL ii cOm o aliO Pamguay, Lourenço)
CUj'abá e muito outr'os,

Todavia, pareceni. inacreditavel que um rio que, egundo os
referidos enO'enbeiros, fornece no tempo das mais b:lixas aguas
<J norme volume de 6153 metros cubico d'agua por segundo; nas
média 1'7, ; e finalmente na enchentes 5120 dito~, se possa dizer
na ausencia de ob taculos natumes que o tor'n m innaveO'avel, que
apr'e nta diffi LlldaJ.e~ a navegação por falta d'agua, m' xime
quando e~ta peoposiç1io é apena. avançada por infor'mações.

OUilnto Li. declara ,ão d que a juncção das cabec iras do (Tua
!' rtl com a do Jaurú ni .'e p 1m'ia elIectuar ~iHÜ pOL' meio de
uma cilnalisação (;,)111 bdus;l' ou comp L'las bre um:l extens~LO

maioL' rio abaixo, de todo o [Jonto original.
E-ta peopo-'içã equivaleria a uma verdadeira descoberta, e

por aca'o l)~les en '0n[[ iro' pu 1 'i em m -'trill' qu exi te n
Illuni uma na\·c!l,'al ilidade continuaatravó-' de rio-' que correm
PIl1 vidll~S difIe['enl.e~, em o concUL' o de cilnali~açio com eclusa:;
on comporIas eOl uma exten ão maial' ou m nor rio abaixo .

.-\..' pag. -!7 do dito L' latoria ainda se encontra o seguinte:
« Ap(:I.<1L' de que nem as no. sas inst,.ucçr1es nem a e tação avan

çada do anno no' permiltiiio subir da barra elo l\lamoré pelo
G-U,"POl'~ ,winw., pudemus, porém, baseados em informações flde
rl'p-nas, '5 "\' L'U' que !tR mal'geo:'l do Guaporé &0 qua, i despo.
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voadas, e que mesmo n. antiga capital de Matto-Gro 'so, Vi[Ja
BelJa, se acba em perfeita élecadencia, assim como lambem o
estaào do forte do Prillcipe da Beir'a, uma obea admiravel, na
sua constl'lwçiíO, visto as diJliculdades enormes Je transporte.
com as quaes se lutava na época la rundaf'úo deli, deixa mui!.
q ue LI esejar.

Os estudos da bydrog['apbia daquella região, que e poderião
prolongar até o Jaueú, serião objecto de uma nova exploração;
essa, porém, havia de effectuar-se no tempo do estado mais baixo
no Guaporé, porque as difficuldades que neUe se oppõem <:L na
vegaçãp, provavelmente derivão da falta d'agua, »

Já mostramos em outro lugar que as instrucções dirigidas a
estes engenbeir'os impunbão-lhes a obrigação de ubirem o Gua
poré de preferencia ao Mamoré, e que conseguin temen te i..L nega
tiva incessante desse engeobeieo não é sufficiente para invalidar
aquellas.

Que as margens do Guaporé se achi'io quasi despovoadas e
que até a \Tilla Bella, hoje cidade de Matto-Grosso, antiO'á capital
da provincia deste nome, se acha em estado de perfeita decaden
cia, é facto, infelizmente, reconhecido pelo Bra 'ii inteir·o.

A tal respeito eis o que dizia em relatorio a presidencia da
provincia do Amazonas, e que jci citamos á pagina 131 da « Na
vegação Interior do Brasil.»

« Não vos é desconhecida a importancia das antigas relações
entr'e Matto-Grosso e o Amazonas por' via do Madeira,

Muitos de seus gover'natlores e principaes magistr'ados pene
tra['i:i.o na provincia visinba, eguindo as aguas do nosso [·io. O
commercio tambem por aqui se encaminhava então.

Os canhões) que ainda hoje guarnecem o foete do Principe da
Beira, e todo o mais trem bellico de que necessitava a fronteira,
forão conduzidos pelo Madeira e Guaporé.

No intuito de facilitar e pr'oteger a navegação) fundarão-se,
além de outras acima daquelle forte, as povoações de Teocana,
na foz do Hyamary, de Theotonio e Ribeirão nas cachoeieas.

A cidade de Matto-Grosso, antiga Villa Bella, cbegou a conter
12.000 habitantes. Em suas visinbanças prosperava a criação e
a agricultura.

Hoje tudo isso desappareceu com a j,l'ansferencia da capital
para Guyabá.
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A populaçã') indig 'na, que auxiliava elfic:lzmente a navegação
reduzio- e eon ider'avelmente, depois (lue, extinctas a missões,
,'l1C'girão os r gaLõe, e os directore ,

Da' povoaçõe,' que acima fallei nem vestigioR I'estüo D'lllli
C'esllltou, (:omo el'~L nutul'al, o enfr'uqLHJl.:imenLO tia' L'elações pelo

ladeil'a.
1\1as o 'Jue acabou de matai' a sua naDegação foi de CCI'to o

abandono que disso fez a adminisiraçcio, segura como estaDa da
fronteira por este lado, Entretanto é o Madeiea a melhor via de
eommunica iío para. ~latto·GI'oSSO,»

III

Os favores concedidos á companhia em prezaria da construcçiio
rIa e tr'ada de feno do Madeir'a e Mamol'é, con tido nas clan
ulas 7" a 13' das que baixürão com o decr to n. 4509) de 20 de

Abr'il de 1870, úo os seguintes:
Além do' teI'l'enos devolutos precisos para o leito da estrada e

suas dependenciaE: concedeu o governo mai 321eO"uas quadra las
kilom II'iea, em lotes alternados, nunca maiore de quatro
legua quadl'ada, ao 10nO'o da e trada de feiTO ou nas suas
immediaçõe e designadamente nos doi extremo da linha e
em fl'ente á barra do Beni,

A leO"ua kilometrica é a que corl'e ponde a 6,6 kilometros,
Além destas 32 legua Iuadrada ' ki lometrica de tenenos de

volutos con 'edeu mais tarde o governo, pela clausula VII do de
(;['el n. ~lJS5 de 11 de Setembro de IS72,mais 6 leguas kilometricas,
lue devel'ão ser distr'ibllidas do me_mo modo que as primeira, o

que eleva a 100 leO"ua quadr'ada kiJometr'icas e extensão de
ten'a concedida "L empreza.

lioi igualmente concedido o dir'eito de de"apI'opriação na fÓl'ma
da lei n. 81ü de 10 de Junbo de 1~55, dos terrenos de dominio
pal'ticulal', quando não havendo devolutos fos em indi 'pen ayei_
par'a o leito da estrada e sua dependencia,

O gover'no concedeu mais LL companhia isempção dos dir'eitos de
j mpol'taçiio, durante o prazo do privilegio (50 annos), em ÜWOI'
elo. materiaes destinados á con tr-ucção na estrada, ua conser
vação, custeio e quaesquer ou tros trabalhos da eml f'Bza, ficando,
porém, sujeitos aos regulamentos fi caes: compl'omettell-sc
iO'ualmente o governo a solicitar dos podel'es competente isem
pção d' taxas e irnl o to de qualqu r natur za para. a pr pri -
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dades da companhia durante o tempo do peivilegio; além disso o
nacion;l.es empregatlos no trabalhos da estrada. e em qua . quel'
Outl'OS serviços da empr'eza serão isemptos do recrulamento e
di pensados do serviço da "'uarda na ional.

A' companhia ficou jO'ualmenle o direito de cortar' e lirar dos
terrenos do Estado as madeiras de que pl'ecisar par'a o combu 
tiv I de seus vapore;: e con tl'ucção de uas obras.

Finalmente, a companhia, dUl'ante o tempo de seu privilegio,
tere1, igualmente o direito de explorar dentro de uma zona de
cinco leguas da mal'gem da estrada, e no s u prolongamento
minas de quae quer metaes precio O' e productos chimi o', de
vendo, pOI'ém, quando as de cohril', requere[' ao O'overno pal'<l,
na fórma das leis em vigo[', se['em-Ihe demal'cadas as datas e s
tipul1?das as condições de seu gozo.

Por todos e te favores obrigou- e a companhia pelo cumpr'i
men10 da 29" e ultima clausula, que é assim concebida:

« Fica entendido que a companhia não terá direito de exiO'il'
garantia de juros sobre o capital emp['egado na suas obra. ,
nem pl'est.ação ou subvenção alO'uma do thesouro nacional, nem
quaesquer favores do' que vão expressados na presentes clau
sulas. »

- Hoje. po['úm, que a companhia em prezaria da e trada de
feno do 'ladeira, allegando o máo exito de suas opel'ações at
esta data, e reconhecendo que o C['edito de 600.0~0 libras, gamn
lido pela Bolivia, é in uff1ciente para levar a effeito a onclu ão
da projectada via-rerrea, solicita. como consta, do Bra. ii, a "'a
nwlia de juros par'a um t.:arital addicional de :>0 .000 IiI l'a. ,
par ce-nos que e le não lhe deveria er concedido, . e o govemo
assim o entendes e em sua sabedoria, sem que pr'ecede e uma
innovação de cont['acto com esta emp['eza.

O cont['ario disto ser'ia lega['· .. e um tr'iste e remicioso x mplo
para o futuro, pois que os favor'es i<l liberali 'ado a e ta em
preza p['esuppunhão a não conce são de ga['antia de jUI'O ao
capitaes empregados em ua" obl'as, o m prestação ou subvf'nr;ão
alguma do the Guro nacional

A respeito da concessão de garantia de jur'os sentimos pr'aze I'
em declar'a[' que concordamos inteir'amente com a opinião do il
lustre autor dos Estudos sobre a conce.·são de garrtnü(/ clejuros
ás empl'etõas de utilidade publica que Doou e~a('arJa no primeir
. rti~o deste u.ppendioe.
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Em no a 11 um i ld opinião achamo' que el'ia mai, proficua
mente applic:udl1 a "'"u'antia de juros pedida sobre o capital de
500.00 libra', tanto para o yerdadeiros interesse do Beasil como
os da Bolívia, se Ias e concedida a uma emj)re~a que se encar'r'e
ga se de realisar o' melbOl'amentos indispeu avei na região
obstl'uida do rio Madeü'a, de sOl'le que esta pudes e er sulcada
lloe bal'co a vapol', de um calado igual aosqu fo sem de linados
<.Í, navegação do alto Madeil'a, Guapol'ó e iVlamol'ó.

Cumpl'e-no ainda accre cental' que os meios lembrado para a
l'emOçtLO da difficuldade' que apre 'enta a eeferida região, Cil'
um ta.n 'iadamenle descriptos no segundo capitulo da pl'esente

memoria, j"Í, têm siclo realí ado POl' qua i todo o paize do
mundo.

Kão (' I ai ama utopia oa um úello sonlto, e sim uma r'calidade
mas8iça de pedr'(l e cal.

Ainda lembramo qu a gaeantia de juro pediua tornar-se-bia
ue neces uria, se fossem realisados os me1l101'amento do eio,
Jloi que o 'apitaI j"Í, garantido pela Bolivia, de 600,000 libra
para a consteucçtW ua via-f nea, endo a elle applic do, poria a
empreza que disto se encarrega se a cobeeto de qualquer futur'a
e enlualidad , pois que a referida quantia e super i l" aõO /0 do
q ue mo tra o orçamento que apee entamos no capitu! !II desta
memoria,

Des a mqneira não eria Jl['eciso despender-se a omma u
p'rior a 1.100,000 libr'as estel'1inas que actualmente e pen~a el'
neces ario para a construcção da projectada via-ferrea, contra
clada por 6.000 libras por milha,

A 'ational BolivianNavigation om1 any de Nt3\\',\'ork,encane
gando-se ua uesob 'trucção do rio Madeira, entee Santo Antonio
e GuajanÍ,-mirim, não e laria mais de accôrdo com as operaçõe
daempr za que expl'ime os u significativo titulo?

Teaçando, ao COlTel' da penna, esta ligeiras reflexõt3s, sobr'e o
elevado ponto de vista do ve['dadeü'o,' interes es elo paiz, no in
tuito de ele pertal' a aLLenção dos podere' competeutes 'obre
questão de tanta imlJOl'tancia, afim d que seja escolhido o meio
mai acel'lado de obter- e o desideratum que e pretende al~

c.aoç:al', i~to é, favol' cel'-se a' justa,' a pil'ar:')e~ da Bolivia ~obre o
.c tlaulico l~ allllul1ar-~' u dtJ~erLo ua' vit:;tas regioes bl'it 'ileiras
do esplendido yalle uo l\ladeit'u: eslanlOS long de sermo" lD

feosos aos dlreitos adqull'idos e legitimos ioteres es da mpl'eza
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« l\lauuil'a anu Mamoré 1 aih\"ay, ~ llet:u ::;al'io t:oIl1jJl melltu da
II National Bolivian Navigalion omJ.!ad.\'» d' 1'\0 \\'-1"or 1\, as
qna 5, l.:omo bra::;i1eiro::;, d '::;ejalJlo::; de c,ol'a~~LO o JJlai ' auspit\io.'u
fuLuro,

li

AI "DA O l{L' i\IADE1RA

1

a memor'ia Lt'tlDSCl'irta no cariLulo anl.'riOl', julgamo::; ter ]loslu
em relevo, que a idéa da construcçfto de uma e ll'1lda mal'ginal
ao rio Madcil'a, entre os ponto extremo de ua l'egião ob truida,
havia ido geralmente acceita e feiLo inLeimmenLe o seu cami
nho, maxime depois da apresentaçtLO do l'elaLorio KeLlel' con
demnaodo a inoavegabilidade a refel'ida região, com a exbiIJiçã.o
de seus pl'ojectos substituLivos.

Quanto ao canal luteral por elle proposto, enLr'c anto An
tonio Guajal'á-mirim 'om o com rl'imcn to d -O legua e o custo
de 21.000 conLos, mosLramos que poderia sel' ub tituido muiLo
mais economicamente semelhante projecLo pelll canali ação do
proprio leito do rio e a constru r<ão d pequeno canaes lutemes
éio suas mais difTicei' cGtt:hoeiras, meios e1';Lc' ji~ pOl' nó::; I 'mlJl'ados
cm 1 67, reei insiro' do que j,~ havia sido pl'itticado CllI diver' os
paizes da Europa c especialmenLe no::; Est>tdos-Unidos.

O pt'ojecto de canal lateral do' Ses. Keller pal'a o rio i\lad il'a,
é muito semelhante ao que fUl'a outr'ol'a apre entado pelo enge
nheiro Halfeld, l)ara o l'io de S, Francisco entre Elia-Vista e I ão
d'ASSUCM: com a extensão de 72leguas e Ocu to de 32,000 conto, ,

En treLan Lo, não só a região com pl'ebendida en Ll'e Büa-VI tu e
Jatobá, acima da cachoeira de Paulo Aaouso, como I.amb 11l

aquella que se estenrle de Piranha a Pão d'As UClll', abaixo da
refeeida cachoeil'a, lJão e, Lavã.o no ca O de serem eondemnada a
innavegabilidade, l.:om a apl'e eutaçâo de seu projecto. E ae tI.
vamenLe, entre Piranhas e Pilo d'As ucar, com 43,8 kilometro de
desenvolvimento, o do de ,Franci, cu aprElsentou empl'e as
melbol'es condições de navegabiltdade e Ll1.nLo que d ha muiLo
se acha navegado a vttpor', sem qne tives e havido nec s idade de
ser elIectuado o menor tl'<1.halho no leifo do l'io, em toda a ex_
t"n ão de>.!fa secção,

}\. uuLrtt l'CgÜtO, UI..; .l3úa- \Ti.'ta u. JatulJtL, ::li LLlaJa l:Lt:imil Ja 'adlO
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('il'u de Paulo AITon~o, apl'e 'eotando o notayel de envolvimelJtu
ne ~li:3,8 kilometro ou cerca de 4 leguas O'eoO'raphica, ó mil i::;
tarde é que foi re onhecida pelo eogeoheiro K.l'auss poder ser
tornada navegavel opinião e ta que foi posteriormente con
firmad pelo engenheiL'o Hobert .

Os IL'aballlOS de de,obstrucção desta. 'ecção, mandado execu
tar ]leIo governo, Je"em acbar-. e jcl. muito adiantados,

on rruint ment', vê- e, que e tudo po teriores vie6io indicar'
que o comprimento do canal propo to, afim de evitar- e o ob
staculo in 'uperavel a navegação que o[erece a cataL'ata de Paulo
Auonso, podeL'ia se reduzir a extensão que meJe hoje a estrada
de fen'o que em seu lugar foi con truida, i to é. a uma exten ão
inferioL' a 20 leguas ! !

O engenheiro Roberts em, eu relatorio sobl'e o S. FL'uncisco,
L'efel'indo-s ao lL'ojecto d ste canal mui judiciosamente dis e :

« O engenbeil'o Hal[eld coodemnou o melhoramento do rio entre
13tla-Vista e Jatobú, como completamente impraticavel, declinando
até O lentamen ne avaliar-lhe o cu t'l, e recommendando, como
projecto subst.itutivo, um 'anal entre Bua-Vista, no curso super'ior
do rio, e Pão J'As 'UC,1l', no CUl' o inferior, com um compri
mento de 400 kilometros, de um usto de 3Z.000:000S000, pro
j .cLo ('ste que púue r con. idemdo, aLLenta a cil'cum ·tancias,
niLo ·u 'xtemporaneo como impl'I:Lticavel. "

Para o ['io Madeil'a a prova da extemporaneidade e impratica
úilidrtde do canal laten:d proposto pelo engenheiros Keller , foi
fome 'ido pelo proprio relatorio de ua exploração!

E, e[ecti amente, na memcria ja citada, pen amos que J'jcou
p sta em evidencia qne, a região entre Santo Antonio e TuajaI'Ü
mirim, não con tituia uma éei continua de obstaculo , por se
apre eotarem este inter['uptamente entre os eu ponto:> ex
LI'emos, e que pelas descripções feita erão fa,onweis as condiçõe
para pod Tem er' remo"idos e aS 'im seI' aproveitado a navegaç;ão
e te gl'aude rio em toda a. ua exten ão.

endo a di t,lncia en tl'e o 100 to extremo, San to An tania e
Guajul'êL-mirim, segundo o [' latorio, de 363,840 metl'O' ou 65,48
legua.s geogl'upllil;a , demonstramos que a somma total das ob
strucçõs em seus 1 pontos era apena de 19,1lG5 metros ou 354
Icguas, ',portanto, que a exten, [lO livre n. naverraç:iLO era rlf'
J I/I.IRI metl'o ou 61,n-1 I guas geogmrhica I

Ao IUllgo callLLllaLcral. I,oi.', dw; ell;;culllJit'us KdJ 'l'S, illJicamO:::i
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que li veri~LO er' empregados os meio' que haviamos lembl'ado

em 1867,
E no desejo de dar uma idéa approximada do cu. to de 'te

melboramento , apresentamos orçamento, appeoximati o que
denominamos ele (Jabillete, como os que havião sido apr'e enLados

pelos Sr', Kellee '
m de tes Ses, o Sl'. Fl'anci co Keller, julganuo-se d con 'i

derado com a referenuia. que fizemos, em aeligo publicado no
JC7'nal do Commercio de 15 de Julho de 1874 datado d Cad
rub". dando expan ão a sua contmriedade, em vez de refutar c
que haviamos avançado na memoria cilada, relaLivamente a ana
ly ,que fizemos de seu relatorio, limitou-se apena' a d clara)' a
excellencia de seu calculos no ol'çamento apl'e entado ]Jara o
projecto de constl'ucção da e trn.da de feno do Madeir'a da qual
só haviamos incidentemente tratado. Ei, um dos topicos oe

eu artigo:
« A lr'ova, porém, do' contrario, e de que os nossas calculas

pozão ainda hoje do melhor conceito, póde-se deduzir do (acto
que o meu amigo e colleD'a (T. E. Church, presidente dacompa
nbia Madeira e Mamoré: me escreve ultimamente de Londre:,
louvando o nos 'o orçamento, e dizendo que elle servio de norma
para o novo conLl'acto, lavrado com os emprezario americanos,
depois de verificar-se que a primeira empl'eza ingleza, tinha com
pletamente Cl'eado (não ser'à errado '?), avaliando o tl'abalho d
construcção em quantia inferior de 30 % áquella por nós e tabe
lecida. No actual estado das cousas, lamento dUllamente ter sido
impedido, por motivos de saude, e pela publicação de minha obra
, obre o Madeira, de acceitar o honeoso encal'go do collega G. E.
Churcb, pal'a dirigir os tl'abalbo' do caminho de ( rro do Ma
deír'a ; do contrario avalie-se do prazer que teria experimentado,
fazendo ao illustre collega les honneurs do Madeil'a e lemonstran
do-lhe ad oculos, os obstaculos. mãu D'r'ado deae, reaes e con
sideraveis, que se OppÕefil a navegação de, te interes ante rio. »

Ironias do acaso .'
Correm os annos e foi o proprio coronel G. E. Chul'ch, o amiO'o

e collega do Sr', Francisco Keller, quem e viu obrigado de in
llrmar as suas categoricas pl'oposiç-es, declarando officialmen te
ao gover'Do beasileír'u, depois do mallogl'o e fallenuia de sua em
pr za, que a cousrr PI" /11ordi(ll de todos os . eus desgostos, .farão 0,'1

planos Keller das cachoeiras do JYJadeil'a, que, com a concessão
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da estrada lhe havir70 súf,o entregues, posto que involuntariamente,
pelo Brasil!

Em consideração a delicadez.a do a sumpto e com receio de que
po sarnas el' acoimado' de parcial no desenvolvimento do his
tOl'ico que delle podel'iamo' fazer) á. vi ta de documentos officiaes,
preferimos reproduzü' e tes, que perfeitamente dão conta das
pha 'e por que passou a empl'eza do coronel G. E, Church, desde
o eu inicio até o seu mallogro, não ob tante a inquebl'antavel
energia deste empl'ezario, e do repetidos favol'es concedidos pelo
ex-governo impel'ial.

Pela leitUl'a destes documentos officiae, e poderá. avaliar do,
embaraço e apuros em que se tel'i:l visto o Sr. Francisco Keller
se tive se vindo ao Bl'a ii para vil' faz.el' les /wnneurs do Ma
deira!

H

obre a concessão feita ao éOI'onel G, E. Church para a cons
tl'ucção da estl'ada de feno do Madeira eis o que con ignão os
r latoeios do Mini terio da .\.gl'icultuea) sob o titulo A ferro-via
do jY[adeira.

1870
As cachoeiras do I'io Madp.il'a e Mamoré) compl'ehendendo l)el'to

ue 50 leguas) diffi cultão, omo sabeif.l, a naveaação desta linha
11 uvial, que pelo Guaporé vai até a capital da provincia de Matto
li-ro 'so, e pelo Mamol'é até LOI'eto, na Republica da Bolivia, com
a extensão navegavel de 300 I guas, depois da quéda de Guajará
mil'im,

Aproveitar ste caminho natUl'al, de envolver a vida em vasto
e fertil territoeio nacional, pl'esentem nte deserto e inutil, sta
belecer meios de facil e l'al ida communicação com uma da
nossa, pl'ovincias mais longinqua , sem dependeucia de paizes
ribeil'inhos, ,(acilmente, attl'ahir ao mesmo tempo o commercio
rlaquella Hepublica, já importi-tnte, que augmentani. com a re
moção da cau as que oea impedem a exportação de muitos pro
ductos de sua industl'ia, ha sido sempre assumpto de alta impor
tancia para o Govel'llo, Imperial. Afim de obter estes resultados
mais de uma vez mandou proceder a exames e estudos, quer
sobl'e o regimen das agllas destes rios e as rli.fficulnades que
appõe-se a navegação da parte imJ1edida pelas quédas e corredeiras

ga
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do r'io, quel' sobre a pr'aticabilidade de uma estrada marginal que,
evitando os obstaculos, permiLta ligar' as aguas inferiores do
Madeira com as do Mamoré, depois da cachoeira mencionada.
Sendo economic' mente imp05sivel efItlctuar as obras hyrll'aulicas
necessal'ias á navegação não interrompida destes rios, volveu-se
a attenção par-a esta estrada, igu8Jmente util e muito menos des
pendio~'la. (1) Adoptando esta solução o G0vemo 1m perial acaba de
conceder por decl'eto n, 4509 de 20 de Abril ultimo, ao cOl'onel
G. E. Church privilegio exclusivo por 50 annos para a construcção
e goso de llma estmda de ferro constrllida, pelo sy terna mais
apl'opriado, a margem direita dos referido" rios.

A empreza sel'ê:~ realisad'1 por uma CO 111 pa,nh ia, cuja incor
poração deve effectllar-se dentro de um anno, contado daquelJa
data, obrigando-se o concessionario a come.;:al' os tl'abalhos dentro
de dois, e a terminal-os em seLe,

O governo, pOl' sua pute, concedeu-lhe favores importanLes'
entre os quaes, porém, se não inclue a garantia de juros, como
vereis é:.as clausulas annexas ao dtado decreto appenso sobre a
letra Y.

O intel'esse l'eciproco attendido na L:oncessão, o conbecimen to
das difficuldades praticas e das vantagens da empreza, que o
concessionario possue por estudos feitos no pr'opl'io lugae, a cir
cumstancia de haver contractado com a Republica da Bolivia a
navegação de seus rios, tudo, em summa, induz a ceer que em
poucos annos terá desapparecido o ob~taculo ma, serio do '!l

minho para Matto-Gl'Osso pelo Amazona' e Madeira
Sobre este assumpto publicou o Dr. J. M. Silva outinho al

gumas consideraçõe' dignas de apr ço. (2)

1871

(I Já expirou o prazo mal'cado no dSL:ret n. 4509 de ~o de Abril
do anno passado para incorporação da companhi?- destinada a
L:onstruir esta estrad~~; o concessional'io não req ueeeu prol'o
gação de prazo.»

(1) Segumlu o J rajedu l\.elJel'.
,2) . otaval artigo pllblicà.d.o 110 J<J/'ruU dia ComnÍ'J1" iv lia ~! lIu MlLio da

1870.
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1872 (Abril)

o Conce sional'io desta estl'ada., coronel G. E. Chul'ch, organisou
em Londres a companhia que deve executar o contracto que o
mesmo coronel celebrou com o Governo Imperial, em virtude
do decreto n. 4;)09 de 20 de Abl'il de 1870, tendo já apresentado os
respectivos e tatu tos afim de obter permissão para a companhia
1unccionar no Imperio.

De con1ormidade com a clausula 6' das que baixarão com o
referido decreto, apresentou tambem ao exame e approvação do
mesmo governo as plantas e perfis da estrada, e bem assim o
plano das obra de arte e das estações termina.es e pontos de
embarque e desembarque em Santo Antonio e Guaja.rá-mirim,
os quaes jcL 10l'ão examinados por pl'offissional que os considerou
no caso de sel'em approvados.

O concessionario requereu ultimamente: lo, a prorogação do
pl'azo de um l nno marcado na clausula 4' do contracto pal'l:A.
organi ar a companhia; 20 , que lhe sejão concedidas 120 legua.s
quadr'adas kilometr'icas alélJl da -. 32 le que 1a11a a clau ula 7' ;
30, que seja supPl'imida a clau ula 15", na qual exigiu-se a reaçâo
de um fundo de amorti ação, 30 annos depois de abel'ta a estrada
ao tra1egIJ ; 4', finalmente, que o abatimento nos preçe. das res
pectivas tarifas para o tran porte, por conta do gover'DO, de
tr'opas ou cargas seja reduzida de 20 a ]0 "/•.

Este requel'imento pende da decisão.

1872 (Dezembro)

Estão tel'minu.dos os estudo de exploração desta linha 1errea.
A companhia que sob a denominação de «Madeira anel Ma

moré Railway» ficou subrogada nas obrigações e direitos do
concessionario, O coronel George E. Church, apresentou as plantas
e perfis da estrada, que forão approvados pelos decretos n. 5085
de II de etembro e n. 514-1 de 2) de Novembro deste anno
(Annexo sob a lettra L). .

Em virtude de representação do concessionario, e ouvido o
parecer da secção dos negocios do imperio do conselho de estado
foi pl'orogado, por mais um anno, o prazo de dois, fixado na
olausula. 4' do decreto n. 4509 de 20 de Abril de 1870.

'oncederãQ-se mIJo i Jeguas kilometrkas que seL"âo .àls'Mo-
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buidas pelo modo estabelecido na c1au::iula " do me mo decl'eto,
e ficou reduzido a 15 % o abatimento de 20 0/. marocado na clau
sula 25' para o fransporte de catogas pertencente ° ao governo
geral e provincial.

Achando-se, pois, tem1inados os estudI'J ° e explorações para o
traçado da Iinba, é de pl'e °umit' que já tenhiio começado os tl'a
balhos de constrücção para cuja inspecção vai ser seI' Domeada
brevemente uma commissiio de engenlleiros, na fÓl'ma do con
tracto °

A estl'ada de fel'ro do Mad il'a, além das incalculaveis van
tagéns que deve pl'oduzito em favol' do commerocio e industroia
das regiões amazonicas, tornando o porto de B lém in teloposto
fOloCado do commercio da Bolivia, cujos artigo 0, paroa alcançaI'
as costa do AUantico, tel'ião de uoanspor cen tenaroes de kilometros
e a gt'ande cOl'dilheira dos Andes e de pagar fretes iguaes, senão
3uperiores ao seu valol', nos da.rá livre acce ,o até a provincia
de Matto-GI'O~SO, pela fl'anCa navegat;ão do Guapotoé até Principe
da Beira, pelo meno °

1873

Pal'A cumprir-se a clausula :!O' do decrelo n. 45 r, de 20 de AIJl'i
àe 1870, que impõe ao Governo o deyet' de fiscali ar' a cou trucção
das obras, o _erviço do tl'afel!o e ;), observanc~:J de d iVerf'aR
estipulaçõe' feitas par'a a strada. d ferro, que, e'fitando a,.;
cachoeil'as dos rios Madeil'a e :\[am ré, () ral'lindo 110 10ntu
mai conveniente nas proximirlades e abaixo da cachoeira d,
Santo Antonio, vü ter ao ponto mui vant:ljo o nas ]I'oximidadeôõ
e acima da cacboeil'a de Guajat'á-mirim, foi nomeada uma com
mis~ão de pl'ofi siunaes, regida pelo engenbeiro Antonio Alval'e °
dos Santo ° Souzao Esta commis ão, compo 'ta dos engenhE'il'os
capitão Antonio Alval'e PetOeiea Salgado, na qualidade de aju
dante, capitão Feliciano Antonio Benjamin, como coadjuvante, do
conductor de JO classe I-lenl'iqu chrid. do agl'imenso!' Bernardo
Caulico e do medico DI'. Fran °i 'co Julio Xavier, (oi tambenJ
encal'l'egada de trabalbos concel'n8nl s ,0 pl'op!'ied' de tsrl'ilorial
na região banhada pelo Madeil'a.

Para o seu serviço especial fOl cedida, pelo ministerlO da ma
rinba, uma das lanchas á vapor, estacionadas Das aguas do
Amazonas.
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A 'ommi iio acha-se j,~ na provinl:ia, como 'con. ta do oEfkio
d eu chefe, datado de 10 r..e i\Iarço ultimo, communicando qu
tencionav;.). seg-uir no dia 27 par[\, Santo Antonio. no Madeira, em
viagem de re onhecimento.
~ão é já Rómente uma .·imples aspiraç.;ão patrioLilJa a e. tradn,

de f(~rro do ~1adeira.

De mera concepção, esta grande idéa passou jü para o terreno
da pratica. Ião me demorarei em notar as vantagens que esta
estrada, póde-se dizei' internacional, deve trazer não Ó as ])1'0

vincias do Amazonas e Pará, ma tambem aosno sos limitrophec::,
cujas riquezas naturaes producto, agl'icolas de grande valor,
pre entemente sem m rcado. obterão com facilidade prompta
ahida.

1874

Tendo o primitivo conces ionario 'oronel Geol'ge Church. soli
citado do Gov roo lmp rial g-arantia ti juro:> de 7 % aO anno
sobrf' o e:lpital ,te II). :390.000 para completar Ib. 1.000.000 des
tinadas a 'onclusão das obras dessa esteada, apeesentou o con
tracto cplebrado em Londre 'om os empreiteiro Stephen \Vallace
Dor~ey c' Jo iah Cald\yell para a con tl'ucção da me ma e h'ada
c"m a exten ão de 152 1/2 milha pelo preço de Ib. 925.000. E I,

eontracto foi celebrado m vil'tude da desi ten 'ia que fizera a
companhia Pllblic.~ 1'Vor/;,' ConstrllcLioll, a quem antel'iormente
fôra adjudicada aquella construcção. ,eO'undo a exposição do
cOl'onel Church, a situação financeira da empl'eza é a eO'uinte:

Despe-:.:a:

u to :lpproximado da e (.mda nos termo!'; do
novo con tracto .

Agencia xtraordinaria , .

Receita :

Dinheiro em depo ito .
Obras feitas .............................•.......
Materiae' no Bra iI .......•.................. ' ...

92.5.000 :f.

'75.000 »

1.000.000 »

5 0.000 »

5.000 »

2::>.000 ),

610.000
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Da comparaç;ao entre a eeceita e a despeza I' suHa o deficit d "
lb. 390.000,

Para suppril-o solicita o coronel Church garantia de juros de
7 0/. ao anno sobre quantia sufficiente de bonlts de bypotheca, os
quaes representa ão um direito real dn producto da estl'ada de
ferro, sobre a condição de ser empl'egada esta quantia na sua
conclusão, depois de despendido o deposito existente de lb. 580.000.

O engenheil'O fiscal do Governo, ouvido ácert;a do pedido, in
formou, em 13 de Dezembro do anno proximo findo, que o pouco
trabalho realisado até o presen te, consiste em exploraçõe e aber
tura de veredas sob a direcção de alguns engenheiros da com
panbia. Dessas ver'edas, a qlle está acceita e destinada para locação
da e tr'ada, estende- e a 5 leguas de distancia da cachoeira de
Santo Antonio ao ponLo denominado-Jacy Paraná.

Na estação de SantoAntonio, donde tiverão começo os trabalhos
existe uma pequena linha de trilhos, da margem do rio ao ponto
que 5erve de deposito do material e 5 pilares de ferro fincados na
mesma margem para a construcção de uma rampa; e uma esca
vação para leito da estrada de ferro, de meno de IDO metros, e
cujo volume de terra I'emovidas não é excedente a 1.000 metro
cubicos.

A empreza luta com difficuldades nos trabalhos de con trucção.
A falta de operarias, a insalubridade do clima. a presença de
tribus selvagens, que nas sua correria tem feito algumas vi
ctimas,eoutras causas, concorrem para proLr'ahira mar'cha de,;se,
trabalhos e a execução de uma obra de tanta importancia e al
cance. Não escapará de certo a vo sa attenção o muito que e ta
estrada deve aproveitar ao lmperio.

A construcção da estrada de ferro do Madeira e Mamoré par'ece
entrar em uma pbase, que ainda mais de perto deve intere sal'
ao Governo.

Por motivos de questões que surgirão entre a Public Works
Conslruction Compang e a companbia, slJb o fundamente de falsas
informações ministradas áquella em preza, tem sido reclamado por
differentes ilJteres adas o deposito de Ib. 580.000 que estava oes
tinado a construcção da estrada. Por este facto, e por ventura
levado por in teresses locaes, denuncia a irnpren a a idéa q ue se
diz ter o <Taverna boliviano de applical' aquella sornma a fim di
verso·do a que e tava destinada; f,Lccrescenta-se que entra no seq
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pensamento abandonar o projecto de communicações pelo Atlan
tico.

Embora mais que ao Brasil interesse a Bolivia o estabeleci
mento das communicações projectadas pelo Amazanas, por onde
terá sabida os ricos productos da parte oriental daquel1a, Repu
blica, não é com tudo sem importancia para o Imperio, e até
me mo para o re to do commercio do mundo que, de preferencia
a linha do Pacifico, os transportes da. Republica se effectuem pela
zona oriental, que é a mais rica e populosa porção do terrüorio
da Bolivia. Para tornal' aliente e a importancia, basta pon
derar que o preço dos transporte de mercadol'ias das costas do
Pacifico a La Paz regula cel'ca de 400.000 a tonelada, quando palo
Oceano Attlantico poderia descer a 80,('00. Estabelecida a nova
linba de communicações, muito ganharõL a Bolivia, cuja expor
tação por alli qua i se limita hoje á. quina e aos metaes precio o .

Acredita o emprezario da estrada do Madeira que, construida
esta, O'rande será o accrescimo do trafego' e. no proposito de
demon traI' a probabilidade de uma recente elevação de 12°/. para
os capitae que alli forem empregado, uppõe o movimento de
46.000 toneladas e o transporte de 25.000 passageiros. Ai nda quando
sejão infundadas taes presumpções, são incontestaveis as van
tagens que o lmperio pàde alcançar com essa nova linha de COlD

municação. E como o auxilio, que em ultimo caso se poderá
exigir do Estado para a construcção da e trada, não excederá a
uma garantia de juros de 7 '/0 para o capital addicional de
Ib. 400.000, parece-me conveniente que habiliteis ao O'overno a
concedel' á em preza es 11 garantia, com tnn to que só o faça depois
de empl'egada na mesma estrada, e soo ua fiscal(sação. a reserva
d Ib.5 O.O(JOque ea ha em depo ito.

1875

Removido os obices I rovenientes dos differentes pleitos em que
esteve empenbada a em preza da estrada de ferro do Madeira e
Mamoré, a que se reunia a opposiç~o de parte da empreza boli
viana, que dava preferencia ás communicações da Republica pehL
Babia Negra, parece que finalmente começão tempos mai'" auspi
ciosos para essa empl' za, que é, a meu ver, dignt10 de animação.

Acredito que pal'a isso concorreu a opinião manifestada pelo
Governo de ser conveniente auxiliar a mesma empreza com a ga-



rantia dejuros de capital de lb. 400.ÚOO de tinado á onclu ão das
obl'as da estrada. 1 este 'entido e exp['es ão o considerando
Jo tLccordo de 13 de Outub['o do anno proximo findo, celebrado
entre a _Vational Bolivian Naoegation r:ompan!J, a Madeira and
}vIamore Company e aPablic Works Contrllction Company. E te,
accol'do, que paz termo a conténda entre a citadas compa
nhia , dispõe resumidamente o eguinte:

1," A Public Works acceita a p['oposta das Naoegation anel
R.lilwag Companies para tran feril' ao Sr, Caldwell todo os
direitos resultantes dos contl'actos de Maio de UnI, Janeiro de
1872 e e criptura de transferencia. ApresentanL, para serem
attestados pelos engenheiros, uas reclamaçõe por obr'as feitas
e material fOl'necido, de conformidade com Ore pectivo con tracto.
Entregarâestes certificados, e outros que possua ao r, aldwel1,
para serem pagos; e igualmente os planos e o mate['ial existente
em San to An tania,

2." As companhia' ~Vaoegationanel Railway, darão inteira qui
tação á Pablic Works, que fica desobrigada de quaesquer recla
mações por falta de comprimento dos contracto de ?II aio de 1871
e Janeiro de 1872,

3.° As tres companhias reunida ,'e auxilia6io no empenho de
fazer' ce aL' todos os li tigio, ' .

4 " A Pablic Vtrorks será embolsada, pOl' fÓl'ma previam nte
estabelecida, da somma de lb, 4- .000, de despezas com obras, etc.

5." Finalmente, o contracto celebrado em • etembl'o de 187a
entl'e os r. Dorsey (l" Caldwell e as Naoegalion and Railw0.'l
Compan!J não ,e eIT ctuanL p la tmn ferencia dos direitos da
Public vVorks ao Sr. Caldwell: e nem e te podel'tL, em virtude
desta transferencia e por qualquel' outro motivo, fazer recla
mação alguma ás L\ aoe{]ation anel Railna!J Companies.

Como se vê, as principaes dispo ições de accoL'do oITerecQm
hoje melhores garantia a em preza.

Por outro lado o O'overno da Boli\"ia 1 ublicou um decreto em
que declaL'u expressamente que o depo ilo de lb. 580.000 do em
prestimo boliviano «( só póde ser applicrr.elo á constracçc7o da
estrada ele {erro elo Madeira e Mamore.»

A estl'ada, como se sabe, destinada a ligal' a nnvegaçi'io do alto
ao baixo Madeira, que é inleeeompida. por Ull1a serie de ca
choeiras de. de a de Santo Antonio até a do Guajani-miL'im, foi
pl'oje tada pa.ra uma exten ão de 247 kilometl'o.,
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Tulio faz enLl'etanto, Uppol' que maiol'es são os obstaculos
que 'e oppoem J, sua consLl'ucção, entr'e a quaes avulta um lal'go
e pl'ofundo pantanal, que, para el' evitado tl'ará o ':l.ugmento de
um tel'ço a exten ão da. estr'ada, o peimitivo' estudos, não ha
hoje a duvidar, foeão inexactos e aquelles que os usteotaeão
'orno verdadeieos, são os prol eios que declaeão, no accoedo u

peacitado, que effectivamente a exten ão da linha parece ma.ioe
de que se upunba, D'abi re ultal'il peovavelmente iu ufficieucia
lio capital de lb, 1.000.000.

1877 (15 1e Janeiro)

Apezar lias au picio as condições que em 1874 paeecião de ti
nada alentae esta empl'eza, eu estado é ainda eslaciouaeio.

govel'Oo daBolivia incumbio eu enviado extl'aoediual'io em
Londl'e;;, que se achava de pn sngem nesla cuele, de entender· e
com o lfoyernO Impel'ial ;;olre a cOIH.:essão da gamutia de juros
de 7 °/0 ao eapitü! de II •..lOO.OUO, hn muito con itl eado indi pen
"(\,vel para a reali ac::ClO da 'mpl'eza.

Da conferencias haYidas 1'e ultou, para o enviado da Bolivia,
u cel'leza de que o Goyemo lmper'ial as entiní. de mui bom geado
:t e a p1'et nção lia ('ompanbia i\Iadeiea and Mamoré Rail\\'ay,
lie tI que prosigão as obra' da p tnula. Tendo o eepre~entaote

.Ia me ma companhia p dido 'e prol'oo"a se o peazo para a con
,lu, ão da obras da e lrada de que e trata, a im se decidio pOl'

ri Cl'eto o. 6357 de 1 de Ou tu bro de ]876 ouvida a secção dos
~egocio do Impeeio do 00 elho de E tado, Continuo a pen ar,
que . e la a linha de communieaçiio eotee a Bolivia e o Oceano,
que melhor attende ao l'ecipl'oco intento daquella Hepublica e
do Imperio, par'ecendo-me. portanto, da maiol' conveniencia a
l:once, ão da mencionada gal'antia de jueos, moemente boje, qu
,e annuncião e tarem determinado os pleitos judiciae que a.
companbia manlin1Ja em Londr'e

Foi ne ·ta convicçú,o que, por aviso de :3 de Novembeo de 1 í5,
Jec!ltl"L ao MiniEte['io dos Negocias Esteangeiros, oão me pa
\'ecee ace1'tarlo Huxil lal' com uma contl'ibuição peeu niaria, co 1110

fôra solicitado, a estr'ada qu se inteota construir entl' Clll'umb{~

e San ta Cru?; de la Siel'ra,
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1877 (1 n de Junho)

Desta importante via-ferrea nenhuma informação foi recebida
relativamente a peobabilidade do proseguimento das obl'as.

1878

Por decreto n. 6747 de 24 de Novembro do anno proximo pas
sado, foi concedida garantia dejueos por 30 anDaS á Nladeira and
Mamoré Raillcau Cam[Jan!l Limited, sobl'e o maximo capital dfl
3.555:0008000 (lb. 40U.000) estipulando-se nas clausulas anoexas
::íquelle Dclo que a gàrantia só se faria applicavel ao mencionado
capital depois de empregadn. nas obras a quantia de lb. 600 000
que, com destino á. cnnstrucção, eslava em deposit.o no banco da
Inglalerra. Acba-se dependente esta concessão da approvação do
Poder Legislativo, que cel'lo não lh'a recusará, attendendo por
um lado a opportunidade com que a mesma garantia foi con
cedida, e por outeo, a importancia daquella via de communicação
entre a Bolívia e o Atlantico, que tão util ser'L para o Imperio.

Contractadas com oa em prezarias Philippe e Tbomaz Collins
de Philarlelphia, começou a construcção das obr'as a 25 de Fe
vereiro ultimo, havendo os mesmos emprezarios conduzido para
o Jugar dos trabalhos matedal e operarios,

Pela sua parte o Governo Imperial expediu as necessal'ias
ordens para serem importadas, livres de dieeilos, os maleriaes
destinados ás obeas ; r'ecommendou ás peesidencías do Amazonas
e do Pará peestassem a empeeza os auxilios de que carecesse
pudessem ser-lhe dii;1pensados: e pOl' acto de 18 de Abril ultimo,
nomeou para o oargo de fisral da estrada o engenheiro I'eliciaoo
Antonio Benjamim e para o de ajudante o ageimensor Alexande
Haag.

Lamentavelmente tem sobrevindo a empreza novas difTiculdades
financeiras, que não é impossivel atar'em ainda uma vez o
regular andamento das obras, constando baveeem os tribunaes
inglezes impedido que se realizasse por conta do deposito feito
no banco de Inglaterea, um pagamento dl1 obra executada no
valoe de Ib, 7.000. Sem duvida em razão deste facto, e pOI' outros
embaraços que ainda não são precisamente conbecidos pelo Go
vern,o Imperial, havião os emprestimos sobr'estado nas reme.ssall
de material.
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Em 13 de .Junho ultimo a companhia denominada acional de
Tavegação Boliviana, interessada na construcção da ferro-via,

protestou perante o governo da. Republica contea o acto pelo
qual o me~mo govemo dispoz do depo ilo a que acima me eeferi'
Os pag~mentos dos salario devidos aos operarios têm sido feitos
com alguma impontualidade moLivando este facto o desconten
l.amento dos trabalhadoees. Muito" destes, norte-ameeicanos e
de outras nacionalidade, concluido o prazo de seus contractos,
têm e retil'ado para o Estados-Unido., levando oedem para
erem ali i pago do que lbes devem os empreiteiros. Outros,

enlre os quae. 13! italianos, ba,endo-se despedido do serviço,
ag-uaedão pagamentos retardados. O menor numel'O continúa a
empregar-se nas obras, nas quae<; se achão tambem occupados,
cerca de 500 emmigranles da provincia do Ceal'á, cuja introducção
e trabalho conteactou a em preza om o cidadão Jo é Paulino von
Hoonholfz, sendo espel'ados mais 200 daqu lles nos o compa
triotas.

A de p ito destas c l1 nte:leiedades, consta por communicação
eecente do engenheÍl'o fi cal pro eguirem as obras com actividade,
e perando-se que alé O fim do mez de Novembro ultimo estaeião
assentados os trilhos peovisoeios na paete ultimamente construida,
fi ando assim elevada a;) milhas a extensão percorl'ida pela loeo
motiva.

Continuão tambem com celeridade o trabalhos de exploração,
apezar da diffi uldade de tea)) porte de pe soai e de viveres, de
vendo achar-se teeminados os r ludos até o Caldeirão, a distancia
de 60 milhas d Santo Antonio, e concluir-se dentro em
pouco a locação de 5 ou 6 divisões da linha, de 10 milbas cada
uma. Informou recentemente o engenheÍl'o fiscal ser animadoe o
estado dos trabalhos, induzindo a acreditar na pl'ompta real i
sação da empreza.

Cabe aqui informar-voo que, lendo o cidadão Jo é Paulino ,"O))
Hoon holtz protest:\do, peran te :1 au toridalil e policial, por penlas e
damnos contra O. empreitimo , e coo tando ao enO'enbeiro fiscal
ser uma das razões do protesto o modo pelo qual e:'~m tratado'
nas linhas os immi,O'l'antes do Ceará xigindo-se-Ibes tl'abalho
supel'ior ao que I'asoavelment.e podia see esperado, descontando
se· lhes pOI' (I'ivolo motivos parte de h01'a8 de el'viço, e endo
reti1'ados das obeas sem plau i,"el motivo bomens validos e.labo
l'iosos, deu- e' p1'es a aqueIle olici to funcciona1'io sem levar esta



queixa. ao conh cimento do 'ng nheil'o O. P. Nicho!., presi
dente da campanhia, obtendo em re posta a xplicações que,
com o officio do ellO'enheil'O fiscal encontr'areis entre os a.nnexo..

1879
A falta de pe soai havião ido quasi inteiramente interrompido

o trabalhos desta feno-via, qu ter'ião de recomeçar ap6" a esta
ção chuvosa. Limitava-se o serviço a reparaçôe , na varte con
struida da linha (7 milhas ou 127,160 kil l, dos e tragos causados
pelas chuvas.

.Até o fim. de Dezembro ultimo foi e te o movimento de teLTa :

Pedra .. " " .
Terreno pedregoso ' .
Terra , ........•.....
AterTo , .

a.I 5.045 m. cubieos
30.159.799» »
26 547 342 » »
3 :n24.67~ » »

Ultimamente con tou pOI' telegra.m mit ·tar<.:m 11 1adir' j l':lba
lhadores para o lugar das obra~, b m t;omo haver' ido I' solvido
em Londres, de modo favoravel ao concessionario' Collen' a
questão alli sustentada sobre o pagamento da ob['a' por conta do
depo ito feito no bn.nco de Inglaterra.

Acr'edito que 1:1. app['o\'a~-ão que \'0' digna~teis conceder ao de
creto n· 6747 de 2-10 de Novembl'o de 1 '77, concOl'reni.effieazm nte
para que ce em as difficuldades financei['as com que ha lutado
a. empL'eza, endo levada a etreito a construcção de uma, via Je
'ommunicação que tào util eni. par'a o Impel'i l.

1880
Continuão intel'rompida as obra desta ferro-via, nada até

agora constando offjcialmente quanto a flnal decisão do pleito sobr
o deposito existente no banco de Inglaterra. Ha porém noticia,
publicada ha dias por uma folha de ·ta cidn.de, de tel' acamam
dos lord dado provimento á apI ellação que lhe fura sujeita,
mandando entregar o alludido deposito ao portadores dos titulos
bolivianos. Opportunamente submetterei ao vosso conhecimento
a communicação offjcial que aguardo; e será essa a occasião de
propor-vos a providencia que me par'ecer conveniente acer'ca da
o1t.rantia concedida pelo decreto legislativo n. 2 14 de 18 I Ja
neiro do ultimo anno ii. Madeira ((Ilel Mamare .HaillcCtfj COmprtll!/
Limited.
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18 2
Sob a l'ubr'ica FERRO-VIA 16- e o seguinte
« Tendo caducado a concessão feita ao cor'onel Chuecb panL a

con tl'ucção da feer'o-via do lVladeil'a e Mamol'é e ficando de ta
ar'te em efIeito a garantia concedida pelo deceeto legi lativo
n, 281,1, de J8 de Janeiro de 1879, pal'ece-me muito conveniente
aos intere 'ses do Impel'io"Vo digneis providencial' a l'e 'peito da
CaD tl'ucção de ta impoetan te felTo-via que, além de , el'vir paete
lia pr'ovincia d lVlatLo-Gro so, attrahir"i, para o;; porto do
Amazona a importante expol'lação da Bolivia Oriental,

III
Ei os tOjJicos do discur'so pronunciado pejo Ministro da Agei

cultul'a na Carnaea do Deputados, I ublicado no Di((rio Q[Jicial
de 22 de Setembeo de 181:'3,

O . R. PADUA FLEURY, (lvlinistro da Ag7'icuUuI'a),-V. Ex. teni
]'esposta completa,

O deceeto exigiu novos estudo. uefinitivo " 'ob]J:la e cadu
cidade da conce ão,

Estes ni"Lo farão apresenLados. O IJL'azo de dois an os ievia
li nuar-se a 24 de No"em bro de 1879, e não é só com a lei q e falia
é tambem com a ar inião do l:ol'onel hurcb, ElIe pedio nova
m nf a conl:e são da. e Irada e fel-o em data de 2- dt' Fever'eiro
do l:Ol'1' nLe ::LJ1 no,

Eu havia dito que a l' olução tomada IJor' es::;e e O'lillh iro de
l:OIJ'Il'uiru e tl'<Lua, na cel'a de um teabalho que não podia ser'vir'
dI" ba, e a ;;emelbanLe empl' za. Conheço per'feitamente de longa
data o engenheieo Franci co Keller', muito digno, mas a planta
1ue levan tau ni"Lo podia seevit' de base paea a con Ll'ucção.

Veja V. Ex, o que diz o coronel Cbuecb obre e te ponto; como
explil:a o mallogl'o da ompanbla e sua fali ncia : diz elle :

cc Em 1870 deu-me OBl'asi! a conce, são da estr'ada de fer'l'o, e
com cefa entregou-me, posLo que involuntal'iamenle. a causa pl'i
mOL'dial d lodos o' meus ,10, g-ostOl:\-OS plano' '-elle[' ua, Clt

'hoeiras do rio Madeira,
Sobre esles planos baseava-se a projectada esll'ada, apresentando

um percurso de 271 kilometros, pois adoptaram-se a estaÇÕ8
terminantes de Keller.

Estudos posteriormente feitos viel'âo demon trar' que a extensão
da linha, tendo por P"Ollto terminal GUêLjar'ú-mirim excederú, em
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muito este algar'i mo, qu se elevar'á acer'ca de 333 kilomett'Os.
Provavelmente deve-se aLtr'ibuir esta differença Gl. um erro na

longitude de Santo Antonio, egundo os planos Keller.
O nobre deputado interpellante, que é pr'ofissional, declll.I'OU

que er'ã0373.
O Sr. Mac-DowelL-416.
O SR. PADUA FLEURv,(iVIinistro da AUl'icultura)-416 diz o nobre

deputado; veja a camara como se conhece esta linha.
Longe de mim continua o coronel Chul'ch no memorial apre

en tado em Fevereiro deste anno, a idéa de qualquer recriminação
ao governo do Brasil.

« Os planos Keller forão-me entregues com [L me ma bOa fé
com que delles utilisei-me po teriormenle.

Em todas as minhas renheidas lutas, durante 10 annos, em
JJondres, nunca uma unica pal:wra escapou-me com referencia a
este assumpto, em minha cOl'r'espondencia com o governo.

O Brasil tem-se mostrado sempre demasiadamente gener'oso
jJé1ra commigo, panl que eu ali udisse a este aSi:iumpto em qualquer
occasião.

Baseado neste erro de extensao, a companhia. Public Work8
Construction repudiou o seu contracto para a construcção da
estrada e forçou o encerramento do emprestimo no T7'ibunal
Inulez da Chancellaria, Os bon:ls boliviano' baixarão então na
bolsa de Londres até 16 "lo de seu valor nominal.

Um grupo de especuladOl'es comprou a maior parte delle , e,
por intermedio de uma intitulada commis ão, composta de tra
tantes necessitados, veio disputfu' no Tribunal a posse dos fundos
em deposito; sabendo que, se conseguisse a sua divisão, re e
ber'ia mais de lb. 50 por' bonel comprado a Ib. lO,

Fez-se, pois, li. concessão, tendo como base um traba.lho impor
tante, talvez, mas que não ércl. sufficiente para OCaSOl).

O Sr. Mác-Dowell-Em que se baseou a garantia addicional?
O SR. PADUA FLEURY (Minislt·,) da Agl'icultul'a)-N'is o Bem

Jazia eu que esta empreza mallogrou·se por fi:tlta de base e para
que não continue o ml111ogL'o os estudos definitivos devem ser
feitos e por parte do governo (Apoiados).

Os nolwes dep'ltados pt'estão·me auxilio desde que cbamãü
minha i:tttenção para o estado de C[llalquel' s"rviço.

Encontrei uma petição de pessoa que quer construIr a l:lstrada.
L ão digo o nome, mas é engenln iro e distincto. A. pt!tição é de
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25 de Outu~ro de 18 1. « Não póde o abaixo assignado, diz este
pretendente, desde já submetter a approvação do governo as
base par'a estabelecer o capital necessario a que tenhão de ser'
applicados as garantias que a lei concede, emquanto não tiver os
estudos que a isso o habilitem, Pede, pois, o upplicante o prazo
de dezoito mezes para mandar e colher o tl'açado preferivel e
tlepois ir pessoalmente verificaI-o, afim de poder gaL'antir a sua
exactidão, II

O de pacho foi este :
lndefel'ido, por ser' propo ito do governo ortlenar o estudo dessa

linha, e concedeI-a <.~ quem, em cOllcurrencia, offerecer melhores
vantagens, logo que para isso obtiver a indispensave1 autorisação
de poder legislativo.

O r. Marc-Dowell-Em alludi a e se despacho.
O R. PADUA F LEURY (_Vlinislro da Agricultura)- e o parla

mento conceder os meio pam esses estudo, fál-os-lJei: e feito,
pedirei autor'i ação para gal'antia de juro .

Se o parlamento não del' meios, nada farei e tenho perfeita
mente cUIl)[lrjôo o meu dever.

HonleOl di se, r. Presidente, que a experiencia feita até hoje
em conces ao de em pl'ezas desta natureza, sem que precedesse
estuào pOl' I arte do governo tem dado lugar a redamações e a
grandes despezas.

E' ó que r'esulta da di ·cu ão, quer em relação ao capital fixo,
quer enl l'elação ao capital maximo.

Pergunto ao honrado deputado, quul o orçamento provavel '!
{-lual a exten ão desta estrada? Qual o projecto?

Opinaremos pela unidade kilometrica.
U SI'. Cruz dá um aparte.
O Sr. PADUA. FLEURY (Ministro da Ayr':culiu7·u).-lte:sptlito

Uluito ~L opinião de V. Exa., mas respeito mais a lei que me
impõe o dever de examinar com toda a attenção estes negocias.

O Sr. Cruz dá um aparte.
O 11 PADUA FLEURY (.vlinistro da Agricultura)-O que o govemo

abe, consta dos papeis que aqui se achão, deste mesmo decreto
tle garantia de juros, quando ainda não havia estudos; forão ga
!'tl,ntidos juro sem estudos e ma['cou·se um prazo de dois anuos
que findou d pois da dissolução da companhia. (Apartesj.

Antes de tudo devo dizel' aos nobl'8S deputados que () g:oveI'll0
não '6de a sun)Ít' a resp'on ab-ilid de que não lhe cabe.
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o governo re 'onhec que é de ';l'i1nde nel;e sidade a consll'uc~âo

uesla estrada; não ba m<'smo cl'eio que duas opiniões a e t res
peito. Por occa ião da di cu ão no senado fiz ver que o governo
náo podia estudar esta ou out\'a qualquer' estl'adc, importante sem
meio e sucreit i-me ao offerccimento de um additivo conced ndo
autorisação ao governo para dei:ipender até a [uantia de 5UO:000U
com e tudos e especialmente no rio Madeit'a.

O Sr Mac-Dowell dá um aparte,
SR. FLEURY (Ministro da A[Jf'icultura)-O nobre deputado qu

apoia o mini tro, ai aia o governo.
O Sr. rvlac-Dowell-Não apoiado.
O SR. FLECRY (Ministro da Agricultura)-S['. Presidente, eu

cl'eio que nada mais tenho a aCCl'e cental' ; si fOl'em votado o'
meios farei os estudos, se não forem votados, a 1'e pon abilidade
não sel'á minha. Muito bem).

IV

O ex-governo Imperial autorisado pelo Corpo Legis[ativo man··
dou proceder aos estuuos definitivo da estrada de ferro marginal
as cachoeira do rio Madeira.

Keste seu empenho não foi e[le
sidos os ex-emprezal'io das obl'a
Madeira ancllYlamore Railwa[J.

Helativamente a esta 1'e olução do govemo eis o que consta
dos relatarias do Mini, teria da Agl'iculturcl.

1883
Para execução do artigo 12 da I i n. 3141 de 30 de Outubro

ultimo, foI nomeada por aviso de 25 do mez immediato, uma com
missão lil'igida pelo engenheiro Car'los Alb r'to ;\101' in cr afim de
e tudar o traçado da feno-via Madeira e Mamoré.

E te laborioso eng nbeiro acaba de enviar-me de Santo Antonio,
por..to inicial da estrada, o primeiro l'elator'io, datado de 20 de
:.Ylar'ço, tendo alli chegado na ye [lp1'a com a commissão acom
pan hada por um destacamen to ue 21) praças da guar'ui<;âo do
Amazonas. Exi te em Santo Antonio grande po['çâo de material
pert~ncentesás antigas emprezas de construc'~ão da ferro-via.

Salvo, pOl'ém, os trilhos acha-se todo o ma1.el'ial em máo estado
As casas construidas pal'a residencia dos engenheiros bem como
para os depositas estão em completa ruina. O pessoal da com
missão e as praças que acompanharão ab'a.rracarâo em Santo
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Antonio, devendo ter começado a 21 de Março o serviço do
campo.

Devido a impossibilidade de contracta:, operarias em Manáos
ou em Belém, por attrahirem os seringaes todos os trabalhadores
de salario, foi mister mandar engajar 60 no Maranhão e Ceará.

188-:1:

Os estudos desta li:lha têm encontrado difficuldades com que
se não contava, occasionando lamentaveis perdas de vida, debi
litando a saude de quasi todos os engenheiros e mais pessoas
que se têm empregado nos trabalhos: e obrigando portanto, á
renovação de quasi todo o pessoal e á reorganização completa dos
serviços segundo as indicações da experiencia. A gravidade dos
perigos qu ,em razão da insalubridade da região explorada, teve
a commissão de affrontar, manifesta-se na dolorosa recordação
dos nomes dos engenheit'os Alfredo Indio do Bl'asil, Thomaz
Pinto Serqueira, Pedro Leitã da Cunha e 2' tenent da armada
imperial Francisco Agapito da Veiga, outras tantas victimas sa-

rificadas ao dever por enfermidades adquil'idas durante os tra
balhos. As perdas de operarias, tl'abalhadores e soldados farão
relativamente avultadas.

A commissão, primeiramente nomeada, tendo chegado a 19 dE
Março a Santo Antonio e iniciado desde logo os trabalhos de
campo, achou-se dois mezes depois tão f1agellada por enfermidades
que não pôde continuar aquelles trabalhos com a energia neces
saria. A 20 de Maio o engenheiro-chefe, Carlos Alberto Morsing,
gravemente doente, tenelo trltnsferido a direcção ao 1" engenheiro
Julio Pinkas, veiu ao Rio de Janeiro, retirando-se ao mesmo
tempo da commissão um chefe d se ção, um auxiliar doi
conductores.

A' vistado que expozo rererido engenheiro-chefe farão aiteradas,
por portaria de 30 de Junho, a Instrucções de 25 de Novembro
de 1882 e tomadas outras I rovidencias aconselhadas pela expe
riencia. Apenas restabelecido regressou o engenheiro MorsinO",
a 10 de Agosto, para Manáos, onde chegou a 4 do mez immediato
com um chefe de secção e tres conductore , nomeados em ub-

tituição dos que se tinhão retirado por doentes. Na vespera da
chegada do engenheiro Morsing a Manias tinha recolhido aquella
cidade, em geral enfermo, o pessoal que ob direcção do en
genheiro Julio Pinkas se conservára no campo.

34
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R as umindo o engenheü'o MOt, 'iug a di['e 'ção do tr<l balho~
mandou Ilma IUl'I11a de eegenheiros estudar' um pr'ojecto de lintw
entre os lug<l'(' f' del1ominarlo, Caldeirão \Lo InI 'mo Girão, bem
como novo ponto inicial da linha, denollJina lo Couto Velho c
situ,ado 6k400'" abalXO de Santo Antonio.

Os trabalho da commi ão têm sido o seguintes, além dos de
escripto['io. Por' meio de 01 etações no terTeno vet'ificou as
plantas organisadas pela extinctaempreza nOi'te-americana Collins
na extensão de 107 kilometros a partir de ~antoAntonio, tendo-a'
a'Chado uffici"entemente exacta ; e Ludou uma linha de 6k!OO'"

ntl'e Santo Ant'Onio e Cout'ú Velho ond'e f"ecenhece'H deve[', ['
~stabe~e iu:o o pontO ini-ci<ü da feno-via, pOl' olIer'ecet' o porto
m'3lbores corrdições qu-eo de Santo Antonio; e, finalmente, e 'tadou
11m projecto de liiDba, Da extensão rile 17k7 Um, atre O Calàei'I'ão
do Inferno, limite du trecho a quese I'eferem a sobredita plantas,

a localidad-e -denominada l~iráo,

D-e ()-irüo em diante exi te apMas uma pI' nla levantada pela
cUll1pantüa Pubhc lrorAs Construction, que a com missão recebeu
cm Santo Antcniu do cidadão João Bapti ta Alvat'es, sul delegado
lhl. 10ccllidude. Como (, :<;ab;'do, a PlLbtir' TVnrl,' Con&tf'L~ctil)ll

l:ontra 'hr,1 I'UIJI <I \!arieit\l (' .\1((1110/,(' R.f1ilrN(!1 a. I:OHstl'U' 'ã.ú cl
toda a I:strad'l até (~uaj'll';i-miJ'illJ pela quantia de Ii.b (100.000, fun
dando-se em ccrlcul'o fêito seU1- uS neces 'a'tios e 'twdo8 peles en
yenheiro.s EeUel' que a haoíüo orçado em 8.500: 000,::>000 aO(l
l:iando-lhe a eretensri'o em 153 milhas. (1)

Iniciados, porém, os tl'aballws em Agosto de 1872, e 'reconhecida
a insu.fficiencca daquelle capital, fez a empreza levantar a 8upra
mencionada planta "com que jJ'1'O'CUl'OU justific(l7> a re ci 'ão do

contracto. ,''eí1undo [fCm:elhante planía (Iue, além de mif) T'ejJl'r'
sentat· um tl'açado jJropriamente dito, nrioj'oi rtinda D'8l'ificada (lO1'
a.rlcntes do gOP(''rIlO, a fe/'ro-via rio J([ar/eil'a (' Nlanwré tBria a
8xten~ÜI) ([p :N5C,J /.ifumetr·o.s 'ét IJà,.ii/' d'e Santo Antoniu Ou de
3C:.!,7 I, iloJltet,.os a parti1' do Conto f'ellw. (2)

Trabalho tão deficiente não pod 1'la servil, para detel'l11imu',
~â o desenvolvimento da fen'o-via do Madeira e Mamoré, já o
s u orçamento; o pen amento manifestado pelo poder legislativo,
ao fi~ar o or dito destinado a Laes estudos., ficaria em grande
parte burlado si qualquer deliheração <iefinitíiva acerca &a cbn"-

(1) Ôu 2ci3k,36.
(:~) (\~ gripho~ . fio nosilõs,
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trucção 9.a. estrada houves e de ser tomada sobre dados meramente
onjecturaes, quaes são o.s existente' quanto ao desenvolvimento

da linha além da localidade denominada. Girao.
.Utendendo a e tas ponderosas razões, e endo aliás para
'perar que e tudos regulares reduzão a extensão da linha e

lortanto, o seu orçamento, dei todas as providencias ao meu
alcance para que a commis ão, estudando aquella parte do tec
reuo comjJlete os elementos indispensaveis ú. organisaç.ão de um
orçamento approximado do custo da e 'tr'ada pela delermirração
do eu desenvolvimento e condições. Para e te fim, tendo sido
exon rado a seu pedido do cargo de chefe o engenheiro Carlos
iorsing, acommettido de s,Ymptomas graves da enfermidade de

que ba m ze padecera, [;(li substituido pele engenheiro Julio
Pinkas que partiu para Mamios a 10 de Março ultimo com o
pe.s oal neces ario à continuação dos trabalbos; providenciei par'a
qUB estacione um vapOl" de guerra em Santo Antonio com O fim
de auxiliar' a commi são a cuja disposição ficarão tambem duas
lancbas de 'vapor; e expedi ordem para que se effectue pOl" em
preitada, mediante eoncut'l"encia publica, a ab r'tura das veredas
flue forem nel: " <:li'ias aos estudos.

comnlÍssão a 'h ...- e provida d instt'llmentOI:i 'de todos os
meios nece 8orio pal'a qu·· os trabalb,os possão ser ral idamente
executados, sem Oi:; inconvenientes indicados pela experiellcia~

sendo para esperar' que o re ultado dos e ·tudos habilitan"t o Poder
Legi Jativo a tomar com .a d sejavel segurança a deliberaçã(j) que
julgar acertada.

1 85
engenlleil"o Julio Pinkas, nomeado chefe da commissao lO-'

cumbido dos e ,tudos de ·ta estrada conforme refere o ultimo re
lataria do mini teria a meu cargo, tendo chegado a lVIanáos a 1
de Auril do anuo passado a sumido -a ;3 a direcção da com~

mis ão, foi obrigado a permanecer por algum tempo naqueJla
capital, aguardando época opportuna para recomeçar os trabalhos
de campo.

A retil'ada. da maior parte dos operarias que levára da Côrte
obrigou-o a mandar ajustar' no Par"i novo pessoal, e, depois que,
e te eguiu [lar'a o Madeira qu foi celebrado a 1 de Maio o
eoutramo para abrwtum d pi adalO' partiu 11 -em "apor' ~sp~cial
no dia 12 para anta Antonio, oOlle ChBgoU d 17. c\. commissão
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foi dividida em 5 turmas, compostas de umcbefe, dois ajudantes,
doze operarias e seis praças, munidos de instrumentos e ferra
mentas, e de viveres para tres mezes. Embarcada caJ.a uma em
batelão, encetarão todas, oito dias depoi , a dil,.icil e art'iscada
subida das cachoeiras. Na do Caldeirão do Inferno foi forçoso
reduzir a quatro o numero de turmas, por se ter recusado parte
do pessoal a ir além. Em 20 de Junbo achava-se installada a l'
turma junto da cacboeira Salto de Girão, ponto terminal dos
trabalb os an teriormen te exe~u tados.

Encetarão os trabalhos: a 2' turma a 26 do mesmo mez a partir
do rio Tres I7'mãos, a 3' a 5 de Julho junto ao rio Ribeirão e a
4' a 15 deste mez em direcção a Guajarã-mirim ; tendo esta per
dido em naufragio a mór parte das provisões de bocca. r a viagem
farão ncontrado' indios mansos pertencentes <.is tribus dos
Caripunas c I aguaras.

A 15 de Agosto voltava a 2' turma, tendo concluido a 10, a ex
ploração de IJ5 kilometros em execellente tel'reno.

O regre so da 3' tUl'ma efIectuou- e DO dia 20 do mesmo mez,
depois de explorados 44 kilometros em terreno pouco accidentado,

A 3' turma teve de estudar 34 kilometl'o em terreno em I arte
accidentado, e regl'essou a 5 de etembr'o. A 4' turma desceu a 7
clesse mez, tendo explorado 83 kilometros de linha em terreno

lano.
Forão estudados em 71 dias 215 kilometros de linha, não in

'.luidas as variantes, consistindo o trabalho na'determinação do
alinLamento por meio de theodolito e corrente; no nivelamento
longitudinal, c excepi,uado o ultimo trecho, no das secções trans
versa '. Infeli7.111enlf' não foi obtido este rc ullado sem novos
sacrificios de precio 'as vidas, pois que fallecel'ão o eng-enheil'o
Emílio Rohe, o addido militar Joaquim de Sant'Anna Xavier
de Barros, um machinista da armada, um foguista da lancha da
com missão e alguns op~rariose praças. Acompanbarão acommis
são dois medicas e dois pbarmaceuticos, incumbidos do serviço
sanitario nas quatro turmas, O de segurança achava-se com
mettido a um olTicial e qual'enta praças. A canhoneira A.lfonso
CelsG, que deveria auxiliar a commissão, não chegou a Manáos
a tempo de Ibe poder pl'estar' sel'viços na sul ida do Madeira,

:\. lU d ~ LeU1bl'o o ngenbeiro Pinkas r gl'e sou a j'l'lanaos
com a l' e 2' turmas, as quaes se reunirão, a 2 do mesmo mez,
a 3' e 4', voltando todo o pessoal cm precarias condições de saude.
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Tão havendo na vigente lei de orçamento credito para a cont~

nuação destes estudos, resolveu o governo, em data de 22 de Se
tembro, di olver a cO"1missão ; mas ver'ificando posteriormente
que o ser'viço de campo estava terminado e que não convinha
malbaI'atar- o resultando de tau tos sacrificios, entendeu, interpre
tando o pensamento da Assembléa, aproveitar taes trabalhos
com a exigua despeza indispensavel ao preparo de plantas e orga
nisação de orçamento. Incumbi, pois, desse serviço o chel'e da
commis, ão, auxiliado pelo pessoal estrictamente necessario, at
tentas as razões expendidas, conto merecerá este acto vossa ap
provação.

Despeza. -Até fins de larço ultimo despendeu-se por conta
desta commissão, conforme refere o engenheiro chefe, a quantia
de 46- :597:;529, ou 15:597$529 além dos cc'editos votados.

Este dliflcit elevar-se-ha, segundo informa. o mesmo engenheiro.
acerca de 100:0008000, incluidos o custo da abertura das picadas
(64díMSOOO), que ainda não foi pago; e a importancia das despeza
para conclusão dos trabalhos de escriptorio,

Brevemente vos será apresentado o relataria final dos tra
balhos, e ficareis habilitado para a deliberaçãu que vos parecer
mai acertada.

1 86

]... m additamen to no que consta nos dois ultimos I'elatorio do
ministef'io a meu car'go, a respeito dos estudo.' pr'eliminal'es
desta ferro-via, cabe-me informaf'-vos que ú Assembléa Geral foi
:tpresentado, em sua ultima se ão, o relatol'io do engenheit'o
Julio Pinkas, sob éuja direcção forão concluido , conforme re
latou o meu illu tre antecessol', o referidos estudo, iniciados em
1883 pela commissão á testa da qual se achava como chefe, o
engenheiro Carlos Alberto Morsing, e da qual fazia tambem par'Le
aquelle outro profissional na' qualidade de l° engenheiro,

Considerando as reclamaçõe dirigidas ao Governo Imperial
pelo engenheiro Morsing contra algumas proposições do precitad
relatorio do eng-enheiro Pinkas, e as arguições levantadas contra
o mesmo documento e mais trabalhos executados por esse enge
nheiro, em artigos publicados na imprensa desta capital e ob a
~ssiO'natura ~ responi:laoil!q.a4e de um 40s !+juda,ntes cj.a, com-
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missão Maaeira e Mamoré, resolv u o gov rnO nomear uma com
missão de engenbeil'os, para os fins indicados no aviso que lhes
dirigiu,

A commissão nomeada ainda não concluiu todos os trabalhos e
exames a que entendeu dever' proceder, para completo desem
penho da import~ntemissão quelhe foi confiada e o seu relataria
vos será. apresentado, logo depois de promplo, para que fiqueis
habilitados a deliberar de modo mai acertado sobr a reali ação
da ferro-via do ladeira e Mamoré.

187

A com missão nomeada para examinar os estudo relativo a
es a ferro-via, conforme consta do ultimo relataria do ministerio
li meu cargo, apresentou o seu parecee, do qual pediu vi ·ta o
engenheiro Julio Pinka ,sob cuja direcção farão concluidos o
mencionados e tudos. Sendo deferido esse pedido, formulou o
referido engenheiro uma resposta q'ue apresentou a e te mini 
teria, e a qual foi remettida ,i, alludida commis. ão para que sob,·
alia em ittisse parecer.

Aguarda o governo e te parecer para tomar uma deliber'ação
ácerca do assumpto, e para offeeecer á vo a apreciação todos o
documentos a eUe concernentes.

As vantagens da con tl'ucção de semell.1ante ieero-via para os
interesses commerciae do lmpel'io e ela Republica da Bolivia não
pódem ser contestados. e já foeão officialm nte reconhecidos p lo
trat.ado de 15 de Maio de ]882, que, entretanto, ainda não se acha
ratificado,

Felizmente, parece que o desastrado projecto da estrada de ferro
marginal a região obstruida do rio Madeira, cahio em compl to
esquecimento:

E, hoje, graças aos aperfeiçoamentos introduziJos nn. navegação
dos rios, com o emprego de vapores emelhantes aos que S9 achão
funccionando de ha muiLo nos rios Mogyguassú e Pardo, no Es
tado de S. Paulo, e desde que sejão adoptadas ás prescripções esta
tuidas na notavel carta do distincto engenheiro Walter Hammond,
tran oripta a pagina 273 do presente livro, poderá haver duvida,

nda, á vi. ta da d.escripç;ão feita no capiLulo anterior, da . ecgá
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obstr'uida do rio MadeiI'a, qu não possa eBa prestar- a ser
navegada á vapor?

Se, pois, forem procedido' estuclos drifinit:ivos nesta l'~ião,

cOIl? o objectivo de erem nella empregados os re:leridos vapor.es :
é mais que provavel que estes estudos indicarão não haver neces.,
sidade de serem oonstruidos os quatro pequenos canaes lateraes)
no seus oinco ponto mais obstruidos como haviamos suggerido
em J869.

Je ta hypothese, o cu to dos melho~'amentos exigidos nos re
feridos pontos, segundo o orçamento n.l, transcripto hojea pagina
480, na importanoia total de 3,O'i6:18;:,OOO, deverá decrescer e
talvez de uml1 maneira notavel. Se isto, pois, verificar-se, seria
caso de dizer-se, contrariamente o que fàra avançado pelo
Sr. Ministro da Agricultura em 1870, segundo o trecho de seu
relataria consignado no pre ente livro, a I aaina 513, que, endo
impossivellevar-se a effeito, não só economica como tambem pra
ticamente a oonstrucção da estrada de ferro do Madeira, entre
os ponto extremos de sua l'egião ob t['uida, se deveria volver
a attenção pa['a O melhoramento deste ['ia na refepida região
obstruida, por se ter reconhecido como sendo elle muito mai,'
lól e muito menos des[Jenclio8o.

III

.J unCçãQ do AmaZOllf\S UQ Prata
lO intuilo uPo pt'om 't'mos a realisaçJn rJ pl'oj qlO gue ~l!l'e

s'ntamo Ü. con 'ü!eeaçüo do Gov rno 111 1867, {lnqe['eça1l19 . OE;

poderes dlt Nação, conjunclamente com o no Q p,i tingto cQllf;jga
tenente-coronel do corpo de enge~hl:liros 1)1'. Gl'eggrio Th!J.·~

matl)rgo d .-\.7.e' edo, os req1,leri llJento q1,le Il1 @gui~ª trªJ1 -
l'eV 1)')0 ,

I

REQUP;RIMENTO

Generalis imo Chefe do Governo Provisorio da Republi 'U dos
Estados-Unidos do Brazil

Os engenheiros militares abaixo-a signados Eduardo Jo é de
~Joraes coronel gmduado Jo 'OI'PO d naenheiro', e Gregorio
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Thaumaturgo de Azevedo, major do mesmo corpo, pedem que
lhe sejão concedidos ou á companhia ou companhias que orga
nisal'em os favores indispensaveis á realisação do maior com
mettimento que o Brasil pód executaI' neste seculo, qual seja a
projectada juncção do Amazonas ao Prata, com o fim de ligar,
pelo inteeior, os Est<l.dos do Par'a A mazonas ao de Matto-Grosso,
considerado especialmente debaixo do ponto de vista militar como
meio de defeza das feonteieas do Brasil, segundo a memoria sub
mettida p lo primeiro dos abaixos-assignados éÍ consideração do
ministerio da guerra em Jnnho de 1867, e que e acha inserta na
Navegaçcio Interior elo Brasil por eBe publicada em 18õ9. (1

O' eequerentes reprodnzem aqui textualmente a prim ira paete
do capitulo I desta memoria intitulado: Noticia eflns elo projecto:
« Nas zonas das fronteiras todas as vias de commercio devem
ser subordinados ás vistas militares para a d~feza do paiz, »
F,' esta uma regra incontestavel, adoptada pelas nações cultas e da
qual eu não podia e nem devia prescindir, tratando do pl'oje to
de uma linha de navegação pela fronteiras do Impel'io,

Esta linha de navegação, interrompida apenas pelo interval!o
de uma legua, pouco mais ou menos, é formada. do lado das ver
tentes do Amazonas pelos rios Alegre, Guaporé eMadeira, e pelo
lado das vertentes do Prata pelos rios AO"uapehy, Jaurú e Pa
raguay.

O rio AleO"re conflue no :ruapoeé; este reunido ao Mamor'é,
que vem da Bolivia, fórma o ladeira, o mais consideravel dos
confiuente, do Amazonas,

O rio AO"uapeby confiue no Jaurú, o qual tem sua fóz no rio
Paraguay, 71eguas ao sul de Villa Maria e a 190 da fóz do Apa,
limiteda provinria de Matto-Gl'osso e do Imperio com o Paraguay,
pela margem oriental do rio deste nome.

As agufls do rio Paraguay, reunidas com as do Paramí,
f rmão, como se sabe, o rio da Peata, depoi da juncção do rio
lJeuO"uay.

A direcção desta linha fluvial, altamente estrategica, tl'açada
pela pr'evidente mão da natureza, só espera pela do homem paI'ft
prestar- e, em larga e, cala ás especulações do commercio e ~la

industr'ia, assim como a defeza passiveI (las extensas fronteira



537

deste vasto paiz, cuja s;:;perficie territorial é inferior sómente de
1/5 da da Europa.

O projecto que boje tenho a hOTIl'a de ai l'esentat' á consideração
do Governo Imperial, consiste, pois, na juncção das duas maiores
bacias da America do uI, as do Amazonas e Prata, das quaes a
pt'imeira é a maior do globo, por meiu de um canal, e no melho
ramento das porções do curso dos rios onde existem actualmente
alguns obstaculos a livre navegação.

Com a abertma desta via fluvial se ligaria, pelo interior' do
Imperio, as provincias do Panl. e Amazona, á longinqua, e boje
qua i segl'egada provincia de Matto-Grosso.

Os recentes e doloro o' acontecimentos, de que foi theatro
aquella até hoje indefeza provincia, reclamão dos poder es do Es
tado a mais seria e desvelada attenção, para que fique garantida
paI' uma ve:t. a propriedade, a vida e a honra daquelles nossos
it'mãos, e por 'onsequencia a integl'idade do territorio o decoro
da nação.»

O desenvolvimento da gt'ande linha fluvial entre Belém e
Cuyabã, capital dos Estados do Pará e de Matto-Grosso, como se
acha consignado na citada memoria, é de cerca de 1.000 leguas
geographica e até a cidade de 10ntevidéo de cerca de 1.500
leguas.

A relllisação de tão grande commettimento mudaria completa
mente a face do continente uI am ricano, como se pód vêr
pelo traçado figurado na carta geographica annexa, pois trans
formaria a sua mais consideravel porção, o Bmsil, o Paraguay,
par'te da Confeder'ação Argentina e a Banda Oriental, n'uma
grande ilha, 1anhada. pelo oceano e pelos rios acima mencionados.

A via de navegação projectada vivamente intel'essa o Bt'asil,
porq ue só assim veria elIe annullado o deserto das vastas regiõe
de eu esplendido valle do rio Madeir'a; a BoJivia, por favorecer
a ua insl irações obre o atlantico, e) finalmente a todo centt'O
da Amel'ick. do Sul.

A possibilidn.de de ua execução já foi posta em relevo não
só nn, memoria que tem sido citada, como na que foi po teria r
mente publicada om 1873, sob o titulo-Estudo sobre o rio Ma
deira, (1)

(I) Tloje tl'AT/,l\l'irto t1. rt1.g~. 43fl c 580 \1111 fli'l cio p"Rflnte livro,
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As referidas m moria erão opportunament. apr: l1tada:,
reimpressas em avulsos.

Os favores indisp nsaveis a qu alludem os requerentes, para
Iue possa ser levado [t efl'eito fi ex oução do rroje to ,fio os Sf'

guintes :

1. o Privilegio exclusivo por 90 anno_ para a construcção, uso e
goso da via de navegação projectada:

2.' Garantia de juros de 5 % pelo prazo de 30 annos para o
capital que fór indicado pelo estudos definitivo do proj cto, não
podendo porém exceder de 20.00 :0008000 ;

3.' Subvenção kilometrica das linha de navegação qu forem
estabelecidas, nas condiçÕes das que tem sido concedida às em
prezas de navegação fluvial;

4. o Os favores das leis n. 174ô, 3314 e 3349 de 13 de Outubro d
• 1869, 16 de Outubro de 18 6 e 20 de Outubro de 1881 para o me

lhoramento dos portos cujas concessões forem obtida, compre
bendidas na linha de navegação projectada:

5." Os favores do decreto n. 528 de 28 Junho do correnle anno
para os burgos agricolas que forem fundado até o n. de 10,
com 5.000 emigrantes cada um, nacionaes e e trangeiros, e :1

medida dos proo-r'esso das companhias que foeem organisada ;

6. 0 Os favore' e respectivo' onu contidos nas ulausulas que
baixarão apPl'ovada' pelo decl'eto n. 8(j2de l(j de Outubro lo COl'
renle anno, na par'l qu lb s fOl'em applicav i :

7." Finalmente, in tervenção do trOV roo j unto ao da RtlpubliL'a
da Bolivia para que pOQsão sel' explorados e estudado' os rios con
flueo tes do Madeira, situados no territorio desta. Repu bllca, e
permissão para que possão 'er aceitos os favores concedido
pelo seu Governo á empreza encarreo-ada da execução do PI'O'
jecto de juncção do Amazonas ao Prata. (1)

Eduardo José de Moraes, coronel o-raduado do corpo d eo
genheiros.

Gre{Jorio Thcwmatur{Jo de Azevedo, major do corpo d nge-
nheiros.

(1) O desenvolvimento de rios que devem operar I'sfa jUl1cção é de eerco
(le 5701eguns as. ir\1 di. trihni le :
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Rios Pontos Legt~as

Madeil'a.-De l;ua f6z no Amazonas á sua origem (Juncção do

.GuapOl'é e Mamorá) .... oo. o. oo' o.. o... o, . o" o.... o.. 200
(iuap0l'é.-Da sua f6z ú cidade de J\lIatto-Grosso .....••...... oo 200
Alegroo-Da sua róz ktS cabeceiras .•.. o oo.... . .. 30

Agu&peby. -Das cabeceiras 'l sua f6z no Jaurú o o' o. 20
Janri'lo-Dn f6z do Agllapcby Íl ua fóz no Paragllay .. o..•. o... 30

Baaia Amazonica

Amazonafô-Da cidutle de Belém ú f6z 110 Madeira .. o '"

Bacia do Prata

275

Parngl1ay.-Da fóz do Jaurú ás tres Boccaso ...... ooo.......... 360
Pal'aná.-Das 1'1'0. BOCCBS á Ilha de i\l. Garchl... oo o o' o 250
·Il'ata.-Da Ilha Martim Garcia li Montovidóo .. o" o oo,. o' -10

N. B.-São bastante conhceiJas as condições de navegabilidade flue
ol'l'erecclll os rio mencionados nas luas bacias acima considrradas.

fi

Sl'S. Representuntes da ação

Os engenbeiros m~litares general de brigada Eduardo José de
Monles e teu ote-coronel Gregorio Tbaumaturgo d Azevedo
ubmetterão á apreciação do Governo Provisorio dois requeri

mentos, em data de 22 de Outubro de 18110 e de 20 de Janeiro do
cOrren le aono, 'olicilando a concessão dos iodispeosaveis favore
afim de ser levado Ü Atreito o I rojento da jUllcção do Amazonas
ao Prata.

O prim iro aelul-::;~ l.:ollt,ido nu folheto, publicado o a.nno J as
sado, (1) e o . egundo vae agora reproduzido:
Gene~alissimoChefe do Governo Provisorio da Republica dos

Estados-Unidos do Brasil. -Os engenheiros militares coronel
Eduardo José de MOl'aes e major Gregorio Thaumaturgo de Aze
vedo submettem á vossa apreciação a memoeia junta sob o tit,ulo:
«( A juncção do Amazonas ao Prata » .

Nella encontrareis <1. paginas 5 ã 9 o requerimento que vos di
rigirão os mesmos engenheiros em data de 22 de Outubro do
anno findo e que teve o seguinte despacho do ministerio da agri
cuHura, commercio e obras publicas: « Dir'ijão-se ao Congres o
Nacional ».

Sendo, porém, a solicitação f itl;t· materia estranha ás delibe-

'l'r:1p. cl'jl)to :lci m:l . o b n. 1,
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rações do Congresso em vista dos poderes amplos de que se acha
inve tido o Governo Provisorio, e considerando que a reali ação
de tão gl'andioso projecto é, com justo titulo, con iderado como o
maior commettimanto que o Brasil pôde executar ne ·te seculo
pelo seu elevado alcance politico notavel incremento das re
lações commerciaes com a visinha Republica da Bolivia, pois que
as egura a esta, pelo interior do nosso territol'io, um porto franco
sobre o Atlantico, ás portas da Europa; apezar de já se achar
ligada á Republica Argentina por uma estrada de ferro, de novo
recorrem os peticionarios ao patriotico Governo Provisorio soli
citando que o assumpto de que trata a dita memol'ia seja sul
mettido, sendo necessario, a commissão de viação geral ou a
outra especial que fôl' nomeada, para iuterpor parecer a respeito,
afim de babilitar o governo a resolver com perfeito conhecimento
de causa, como reclamão urgentemente os grandes interesses da
patria.

Os peticionarios a'pressâo-se em declarar que os favores soli
citados no citado requerimento de 22 de Outubl'o só devel'ão
tornar-se effectivos depois de apresentados os estudos definitivos
do projecto.

Portanto, sómente depois de ser reconhecida a sua exequibili
dade pelo lado economico, ê.i. vista das plantas e or'çamentos de
talhados com dados estatisco , coIbidos na zona á. explorar é que
5'e.considef'arão effectivos aquelles favores.

Para tal fim pedem os mesmos enp;enheiros que O Governo Pl'O
visol'io lhes conceda desde jri autol'isação pal'a executal' 01 o.'
respectivos estudos, mediante as vantagens e onu' estipulado.'
nas clausulas que baixarão com o cecreto n. 5018 de 17 de
Julho de 1872 e que lhes forem applicavei .

Nestes termos pedem deferimento.

(Assignados) EduaT'do José de lvfoT'ae8

GT'e(joT'ío ThaumaitlT',fIO de A~e/1erl f)

Capital Federal, 20 de Janeil'o de lR91.

lU

Em virtude do de. pacho dado pelo ministerio da agricultUl'a,
commercio e obras publicas ao requerimento de 22 de utubl'O
.de 1890, isto é, que os supplicantes se dirigissefl? np ConO'ressq

aClonfLl, fqi fLpr sentp.do o seguinte;
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81's. Representantes da Nação.

general de brigada reformado Eduardo José de r.loraes, por
cu procurador abaixo-assignado, vem submetter á esclarecida

apreciação de VV. EExs. o projecto impresso, que tem por obje
ct:J a jUllcção do Amazonas ao Prata, I ara cuja execução forão
solicitados do Governo Provisorio diver os favor'es em requeri
mentos de 22 de Outubro de 1890e de 20 de Janeiro de 1891.

A juncção do Amrzonas ao Pl'ata, com o fim de ligar, pelo in
terior, os Estados do Pará e Amazonas ao de Matto-Grosso, se
gundo o projecto impresso, é incontestavelmente o maior com
rnettimento que o Brasil púde executar neste seculo, não só
considerado debaixo do ponto de vista militu, m?!-s tambem pelo
,'eu levado alcance politi O e notavel incremento das relações
'ornmel'ciae com a visinba Republica da Bolivia, visto que asse

,"'ura a esta, pelo interIOr do nosso territorio, um porto franco
sol)re o Atlantico, ús portas da Europa.

O supplican te, no requerimen to de 2'2 de Ou tubro d9 1 :}O, pediu
os favores eguintes :

L' Privilegio exclusivo por 90 annos para constr- ção, uso e
croso da via de navegação projectada;

2.' Garantia de juros de 5 '/n pelo prazo de 30 anDes para 10 ca
pital que iôr indicado pelos e tudos definitivo::; do • :,ojecto, não
podendo, porém, exceder' de 20.000:0001 000 ;

3." Subvenção kilometrica das linhas de navegação que forem
e tabelecidas, nas condições das que tem sido concedidas ús
flmprezas de navegação nu ial;

4. o Os favore das leis ns 174G, ;j314 3;149 de 13 de Outubro
de 1869, 16 de Outubro de 1 6 e 20 de Outubro de 1 87 para O

melboramento dos portos cujas conces ões forem obtidas, compre
bendidas na linha de navegação projectada;

5." Os favores elo decreto n. -28 de 2 de Junho de 1 90 para os
burgos agricolas que forem fundados até o numero de 10, com
5.000 immigrantes cada um, nacionaes e estrangeiros, e a medida
dos progressos das companhias que forem organisadas .

6." Os favore>l e re pectivos onus contidos nas clausula que
i),LÍxarão approvadas pelo uecl'eto n. 862 de 16 de Outubro do
corTente anno. nf) pade que lhes forem applicaveis ;

I.' Finalmente, intervenção do Governo junto ao da Republica
da Bolivia para que possão seI' expIorados e estudad,os o rio&
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confluente.. do Madeira situado no tenitoL'io d sta RepubLi 'U, ('

I' rmissã.o para que possão ser aceitos os Lavore concedidos
pelo seu governo a empreza encarregada da execução do projecto
da iuncção do, Amazona ao Prata, (Pags. 8 e 9 do pr'ojecto im
pr'esso);

No ,aguado r querimento, de 20 de Janeiro de 1 91, solicitou
autorisação para encetar de de logo os ind ispen, aveis estudos,
mediante as vantagens e onus astiI ulados nas clausula Ç[ u
baixarão com o decreto n, :sal de 17 de Julho de 1872 e que lhe
fossem aj1plicavei '

Hoje, d.irigindo-seltO Congresso ~aciooal, em virtude do des
pacho dado pelo ministerio da agricultma, commercio e obr'a
1 ublicas ao requerimento de 22 de Outubr'o de 1890, vem olicitar
de VV, EExs, desde 100'0 o favores p did.os l1esse requerimento,
junto ao projecto, ou os favores designados no C:Jgundo,

Pela exposiçã.o feita ne te segundo requerimento, vel'ão
YV, EEx . que os favores solicitado só deverão tornar-se elIe
,tivos depois de approntdos os e ·tudo:; fi Onitidos, isto ,;, depois
de ser L'8conhecida a exiquibilidad' rio r'L'ojecto p lo lado econo
mico, à vi, ta de ,lantas f' orçamento~ cietalh::Jdos com dado
estati ticas colhido' na zona à exploL'ar.

O upplicante pede, Einalrnen Le, venia a VV, EEx , pant aiJrir
espaço para uma declaração.

Tendo requerido ao Governo Provi orio juntamente com o
tenente-coronel do corpo de engenheiros Gregorio Thaurnaturgo
de Azevedo, não o faz actualmente perante o Congresso Nacioual
por ter o mesmo tenente-coronel desistido de 0-1 articipwr na
ex'ploração do referido pvojooto, pEJO La to de ter sido ult.i.ma
mente eleito I residente cI E, tado do Amazo lk1.. ; embora l.lÜ.o

exi tão motivo' parn. tal d si t-encia, uma \'ez que todo:;; os fll
vores solicitadGs dependem da - nião e não do ,;overuo do stado
do Amazonas,

O upplicante, confiado no espir'ito patriotico do Congre8so
I acional e na grandeza do commettimento que espera le-var Ü

eft-eito á. bem dos interesses da Uniêlo, pede espera d.eferimento



54.:3

IV

PAR8Cb:RES

Pr sado' coll gas Drs. hduCll'UO José doe i\'1orlle' Gre",O'{)riQ
Thaumaturgo de Azevedo.

A juncção <.lo Amazonas ao Prata, por meio de um canal é

('oncepçr/o á Lesseps, muitissimo proveitosa e digna de lisongeiro
acolhimento,

Communicar o estado de i\latto-Gro so com o oceano, por uma
série de rios bra ilf'iros, e dar sahidas ao commercio da Repu
blica da Bolivia pelo no o littoral, são yantagens que, sem du
vida, compensão largamente o acrificio::; indispen aveis a
l'eali açito do grnudio. o Fojecto.

PCl.l'a tOrnar- e () Bra il uma verdadeira ilha, que tenha h'anca
Dtlvegação ao r dOLo de i ser<:~ neces ario, abrir o canal entre
Aguapehy, l'io da bacüt do Prata e Alegre, rio da bacia do Ama
zona ; e tambem, desobstruir as achoeiras do ~ladeiraJ ou ne te
I ii, I' llstl'uir r·OI/.7e-" frrtel'.7es JlGtl'a tn nspora. fortes quedà·.

I) canal lig}l nr]n as ri na.' il1llllP-ns"s 1m 'ia.' L 'r'i iqwnGl.S cI ~ Ij ,/ 7
hlometrq .

. de50b trucçâo <.lu ~ladeÍL'It, desde que f0r ligado o Aguapeby
ao • leg'l'e, torna-se de muito ma·is van~agem que a e t.rada d
i no :-os navios mer'cante irão até Matto-Gro o, levando car
regamento dil'ecto da Europa, dos Estados-Unidos da Amarica e
ele toJo o Bra ii : e as nos. as flotilha' de guerra irão até lá sem
pas ar pelo t rritorio da Republica Argentina, o que ser,.l de
g'l'C\.Dde alcance esLrategico.

Entend que o govewo deve animal' O' promot.or s d ,·te pro
je 'Lo e conceuer-Ihe, os meio nece sarios palaa realisação do'
tlstudos compl to uo Lel'r'l.no: e deve lamuem conceder' Os IttvOrcs
pedidos.

O canal de juncção ua Amazona ao Prata ha de espalhar o
peogresso pelas longinquas paragens de MaLto-Geosso e razer com
que sUl'jão novas fon te de renda grandemente COml)ensadoras.

O Brasil não t m quearreceiar~s das grandes obras. de de que
houver ceeLeza de exito. Ha muita gente queest,i'sempre disposta
a. bramar CClnl1'a a. gal'antia:-; de juro:" e a 'fallar nos dejicits ela..
empr 7.a.. ; flue l1<l,0 pen '1:1; uc, l'e ullado'~ rndlrecttJ ,no augmenttJ
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da receita publica, no desenvolvimento material do nosso vasto
territorio.

O canal de juncção do Amazonas ao Prata, como tive occasião
de dizer ao começar, é uma concepç{io a Lésseps.

Deve receber do governo a maior protecção, porque, mais tarde,
erá uma gloria para o Brasil e um poderoso auxiliar para a

administração da nossa joven Republica.

Francisco Picanço, engenheil'o civil.

Rio, 27 de Dezembro de 1890.

11

Illms. Srs. Drs. Eduardo José de More.es e G['egG['io Thau
matul'go de Azevedo,

A leitura cuidadosa que fizemos do folheto ({ A juncção do
Amazonas ao Prata)} que VV. SS. se dignarão oJIerecer-m0s,
suggel'io-nos a idéa de emittir o nosso parecer sobre O colossal
'Projecto que VV. SS. se propoem ['ea.1izar, se obtiverem os favOl'eJ:;
e auxilios que impetrão do Governo.

E' nossa opinião que a realisação de tão arrojado empr'ehen
dimento trará incalculaveis vantagens para a federação e princi
palmente para os Estados de Matto-Grosso, Pará e Amazonas;
accrescendo que esta navegação, constituindo o unico vehiculo
para o commercio da Republica da Bolivia, augmentará em muito
aq uellas van tagens.

Como linha estrategica, será por essa extensa via fluvial de mil
leguas que as nossas tropas poderão mover-se por territorio
brasileiro de Belém a Cuyabá, sem nos ser preciso pediL' vénia á

Republica Argentina para o nosso exel'cito ir aquella encantoada
cidade ou qualquer pal'te do estado de Matto-Grosso, defendeI-a
de algum golpe de mão de nossos vizinhos, o que aliás não de
vemos esperar que succeda.

Como empreza de grande futuro, o pl'ojecto de VY. SS. encerl'a
consideraveis elementos de prosperidade pal'a a nossa patria,
sendo que c0l'Il; a sua execução se daeá um poeto de mar á Bolivia
para a sahida dos seus pl'oductos e com e])e o augrnen to da,
rendas áduaneiras do nosso paiz.

ssim pensando l:omo patriotas e representantes do estado do
Amazonas não exitamos em reputar o projecto de VY. SS. da
mais feliz 'oncep'ção e de li tilidade incontestave!.



45

E como nos pareça da ma. ima convenienoia aproveitar a va.
sante dos rios, que se vedfica uma só vez no anno, para o exame
detalhado do leito e do regimen das aguas, cuja navegação con
tinua constituil'á, a juncção das duas grandes bacias, pensamos
que devem VV. SS. solicitar do governo federal permissão para
immediatamente encetar os estud:ls praticos sobre o terreno afim
de serem depois de approvados, ratificados os favores que agor'a
lhe forem por ventura concedidos.

E' a nossa opinião, de que podem VV. S . fazel' o uso que
lhes convier.

omos com toda a consideração - De VV. SS., cl'iados e
admiradores,

Manoel Ir;nacio BeVori Vieira.
N/anoel Francisco N/achado.
Joaquim Leooegiido de Sou;;a Coelho.
Joaquim Jose Paes da Silva Sarmento.
_v/anoei Uchóa Rodrigues.

a[ itaJ Fedeml 12 de Janeiro de 1891.

Da Cidade do Rio:

A JUNCÇÃO DO AMAZONAS AO PRATA

ob este titulo no foi apl'esentado um criterioso trabalho dos
distinctos engenheiros, os Srs. Drs. tenente-coronel Eduardo José
de Mol'aes e major Gregorio Thaumaturgo de Azevedo.

A sua idéa nã.o podia sel' mais elevada, porque realisa o fecha
mento da cadeia de communicação entre os pontos extremos do
paiz, de envolve a mais extensa e fertil zona do Brasil, dando
transporte aos seus produetos, e finalmente augmenta os nossos
meios de defeza, no caso de guerra com as potencias vizinhas.

O seu projecto consiste na ruptul'a de um canal de menos de 10
kilometros, entre os rios Aguapehy e Alegre, e nas desobstrucções
de um trecho do rio Madeira, fazendo desappal'ecer 18 pequena
cachoeiras, sendo, porém, algumas d !las avi tadas com canaes
lateraes.

A remoç:ao da. difficuldade trazida ~ navegaçao pelas cachoeiras,
já soffr'e,u a reflecção do distincto Dr. Coutinho, que p'r0poz

35
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que a navegação dever'a see sub tituida por' uma str'ada de Ierw
de cerca de 70 legua .

Porém o trabalho que temos presente prova a antagem da
preferencia da viação fluvial.

Si bem que o terreno não fo e accidentado, em ordem a acar
retar um alto dispendio na construcção d'uma estrada de ferro
pelo valle do rio Madeira, pelo grande movimen to de terra, ha
veria, comtudo, encarecimento no tr'abalho, devido ao grande
numero de obras .d'arte, trazido pelos affiuentes daquelle rio,
Salvando este inconveniente ainda tinha-se o da baldeação, devido
1:1 variação de meio da locomoção.

A exeq uibilidade do projecto da lia v gabilidade do r'io l\ladeira
fica ireefeagavelmente provada, pelo (;['Íterioso tl'abalho do
Dr. Moeae:, no qual elle cieL a taxa de inclinação do ['io, nas
cachoeir'as, depois de de obstruidas e nos canaes. Esta' incli
nações, calculadas sobre distancia e altura capeicbosamente me
didas, patenteão o zelo com que fOl'ão os estudos feitos.

NenLtuma das inclinações do rio, nas cachoeieas desobst['llidas
e nos canaes, é capaz de dar cLs agU3.S uma velocidade tão geandc
que obejgue as embarcaçõe a uma marcha muito morosa.

Calcule-se que impu!. os paea o progresso no: é capaz de dar'
e ta Dova via de communicaÇ1:ío com a extensão de 1.50:> leguas,
atravé' a zona beasileira em que a natureza fez capricho no peo
digio de fer'tilidade.

Os assombros de desenvolvimento de que é cal az o valle do
rio Amazonas não podem ser de criptas, apenas ligeiramente per
cebidos pelo homem de spirito uperior que vi iLou aquellas
regiões incultas.

Por um tão feliz projecto felicitamos ao 'illustl.'ados Drs. Eduaedo
110rae e Tbaumaturgo de Azevedo, di tinctos patriotas incaD
saveis na luta do progeesso da nação.
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INFüRMAÇOES

RELATIVAS AS BACIAS DO CENTRO

I

RAMAL DO NORTE

RIOS ARAGUAYA 'E TOCANTINS

Os rios Al'aguaya e Tocantins que constituem o ramal norte
uas bacias do centl'o, segundo a divisão adoptada, e que já bavião
sido explorados pelo engenheiro C, Vallée, farão, posteriormente
a publ;cação da Navegação Interior do Brasil, em 1869, de novo
explorados não só pela com missão dirigida pelo engenheiro
Antonio Florencio Pereira do Lago, já fallecido, como tambem
o Tocantins pelo engenheiro James Baylis.

A pagina 23'1' do presente livro acha-se mencionada no trecho
do relataria do Mini teria da Agricultura a referencia a esta
com missão, que se regeu pelas instrucções datadas de 27 de Ou
tubro de 1871, e que farão publicadas em annexo M ao relataria da
Agricultura do anno seguinte; nas quaes se ordenava que, além
da explÇll'ação dos rios, fosse estudado o melhor traçado para a
construcção de uma e~trada, que désse facil transito a cargueit'os
e boiadas que deviria er aberta, e estabelecida no rio uma bar'ca
de passagem, etc,

Tanto nesta explor'ação como na que fllra anteeiol'mente rea
lisada pelo Sr. C. Vallée não farão apre entados orçamentos do

u to da obras necessarias para a desob.Il'UL:çã destes ['ias, e
pelos l'elator'io apresentados ficou posto em evidencia que, nos
mencionados rios, não existião cachoeira p['op,:iamente ditas, e
im obstrucçõe de bancos e traves ões de pedra. Jo relataria

Lago menciona-se apenas como expecção a este estado geral dos
rios que, no canal do Inferno. pela gl'ande quantidade de pedras
ali existente no leito elo.rio, se apresentavão quédas d'aO'ua, as
lGnicas e legitimas cac!l,neil'as que existem no urso dos dou
rio, como se I no referido relataria.
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o canal do Inferno é um dos que xistem no ponto design ado
como cachoeira da Itaboca, considerada como o ponto que oppõ
a maior difficuldade a navegação á vapor.

Referindo-nos ao canal do Inferno na denominada cachoeira da
Itaboca, diziamos o seguinte, á vista da descripção feita I elo
Sr. Vallée, na edição de 1869.

« Vê-se, pois, que a Itaboca não é verdadeiramente uma ca
choeira, porque não existe nesta parte do rio differença de nivel
sensivel) entre o curso superior e inferior do rio. O canal es
treitado pelas rochas que ali apparecem obrigam as aauas a
formarem a especie de quéda, a que se referia o explorador. »

Apezar das duas explorações acima indic~das e que não pa 
sarão de simples reconhecimentos, não fOl'ão ainda procedidos
estudos definitivos na região obstru ida destes; doi rios. E não
existindo nelles obstaculos que possão sel' considerados como
insuperaoeis a navegação, é claro que os pr'ojectos apresentados
para a construcção de uma estl'ada de fel'l'o entre os pontos ex
tl'emo da região obstruida, não tem razão de ser, de de que não
se póde reconhecer se a despeza com o melhoram nto do rio é
inferior ao custo da construcçiio da estrada de ferro marginal,
em cujo caso deve e ta er dispen, 'aela pa['a r pr-eferido o
melhoramento do rio que, como é sabido, fto o.' ga to' de
transporte inferiores aos exigidos por uma fel'['o-via.

O engenheiro James Baylis, em seu relataria sobr os Estudo
de linha fe7'reas e de navegação nas bacias do S. Francisco
e Tocantins, menciona sobre este ultimo rio, O seguinte:
« Cerca de 132k,O abaixo da foz do rio Araguaya existem cs peri
gosos rapidos de Taury que se estendem na distancia de 1::J2k,O,
toda esta extensão é uma série de rapidos, rochedos e redo
moinhos em que ha sempre um canal navegavel mais ou menoo'?
perigoso.

Além desta existe ainda a cachoeira da Taboca (aliás Itaboca)
que é muito mais perigosa, uma grande porção de rochedos em
fórma de ilhotas atravessão o rio de margem a margem se
parados por canaes tortuosos e cheios de pedras pelos quaes o rio
passa com impetuosa velocidade; destes o que offerece melhores
condições de navegabilidade é obstruido I ar uma gl'ande porção
de pedr-as submersas em que as aguas ao passar formão uma
cachoeira. O perigo augmenta ainda em razão de uma grande
pedra que fica em frente a ernbocadura do canal e contra a qual
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as aguas se arremessão com toda a sua força; esta pedra é
conhecida pelo nome de pedra de João AyresJ e é raro O anno em
que não se perde alli algum bote e vidas,

Além destes obstaculos principaes ha ainda muitissimos outros
que seria enfadonho ennumerar·

Os botes ao subir as cachoeiras descarregão, e suas cargas são
teanspoL'Ladas ás costas dos tripo1antes, algumas ,ezes na dis
tancia de 6k,6J sendo os bote!': puxados por cabos até transporem
as cachoeiras, e esta operação é repetida 14 a 16 vezes entre
Pará e Palma: razão pela qual são necessarios muito tripo1antes.

Tão ha duvida que a navegação deste rio p6de ser muitissimo
aperfeiçoada,

A pedra denominada João Ayres póde ser 7'emov,:da no tempo
de secca, quando fica em grande partefóra dJagua: eDitando assim
o obstaculo mais perigoso do rio.

O rio Tocantins na parte superior é saudavel mas abaixo da
foz do Araguaya nos mezes de Abril, Maio e Junho apparecem
febras de caracter maligno e nuvens de mosquito,

No rio Tocantin e suas immediações existem ainda muitas
tribus de indigenas geralmente pacitioos mas a raça de indios
Gaviães junto a foz do rio Araguaya tem até agora resistido a
todas as tentativas de civilisação.

A' vista da opinião manifestada pelo natavel engenheiro James
Bayli , nos trechos que deixamo sublinhados- ainda poderá
haver duvida. que a r'egião ob truida do baixo Tocantins não possa
s r melhorada para sel' navegada á vapor?

egundo o relatorio Lago a exten ão total dos doi rio, Ara
guaya e Tocantin " de de ltacaiú sobre a margem deste, perten
cente ao E tado de Matto-Gros o e ituado a cerC!1 de 50 a 60 kilo
metros acima :ia Leopoldina, na fóz do rio Vermelho, na
margem pertencente ao E Lado de GoyazJ até a cidade de Belém,
apitaI do Estado do Par'á, é de cer'ca de 2266 kilometros, i to é,

superior a 400 leguas geographica .
A extensão total acima é assim destribuida por secções:

I<TLOMETROS

1.' De ltacaiú a Santa Maria. . . . .... . . . . . . . . .. . . . . . 1040,0
;:.. .• De Santa-Maria a S. Vicente.................... 485 °
3.' De S. Vicente a S. João.................... ..... 100,0
4.' De S. João a Santo Anastacio................... 1875
5." De S. Anastacio á. Alcobaça..................... 103,5
õ.' Df, Alcoba a a Belém : .. ' " , .. ' 350,0
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Descrevendo as condições do regimen destes rios, seO'undo a
exploração Vallée na edição de 1809, hoje reproduzida, no pre
sente livro, a pagina 125 e seguintes, assim no expressavamos :

«( Essa immensa linha fluvial, que atravessa o interior do
Brasil, de sul a norte, abrangendo quasi 14' de latitude, e cujo
desenvolvimento é de 401 L/4 leguas, aprosenta 239 leguas (as
secções 2', 3', 4', 5', 6', e 15') completamente navegaveis a vapol'
durante todo o anno, 118 1/ 4 (as secções la, ", 9' e lO') navegaveis
igualmente a vapor durante eis mezes, de Dezembro a Maio, o
que eleva a 357 1/21eguas navegaveis a vapor desde já na referiàa
época, e 4!leguas (as secções 8', li', 12',13' e 14' que, obstruidas
pela natureza, só permittem actualmente a passagem de canoas
e no tempo das cheias.

A necessidade, pois, da remoção dos ob taculos que existem
na ultimas secções consideradas, e cujo de envolvimento é de
qua i L/L da linha, para obter-se :1 franca navegação dessa
grande e importante via fluvial parece ser intuitiva. )}

As secçõe extremas, I' e 6', já farão e estão sendo navegadas
ci, vapor.

Com o projecto apresentado da estrada de ferro marginal entre
Alcobaça e Santa Maria, ficou condemnado a innavegabilidade
todo o desenvolvimento do rio entre os dois pontos acima men
cionados, medindo 876 kilometros, segundo o relataria Lago,

E suppondo-se que a relação da dista;:J.cia por terra ao desen
volvimento do rio seja de 1:1,5, segue-se que a projectada estrada
de ferro deverá ter um comprimento UI erior a 580 kilometl'os !

Uma estrada de ferro naquella região, ainda considerada como
um e plendido deserto, com tão gl'ande percurso, não é para
a 'sombrar <lo im:lginação?

Eis o que a respeito des gl'andioso vali e no in[OI'ma o
Sr. Mal'echal Moraes Jardim, na Expo ição que publicáea, un
confeeencia que fizera no Club da Engenhaeia, como presidente
da Companhia Viaçc7o-Fel'I'ea e Fluvial do Tocantins e Aragua.'/rt,

« Considera- e ger'almente como foz do Tocantins sua entrada
na vasta bacia em que se mi turão a arruas desse rio com a do
Amazonas e de diver os outro, do, como o Jacundá, o AnapLI.
etc., a qual, erMa do continente a grande ilha de Marajó_ Na
quelle lugae m de elle na largum, egundo Baena, (En. aio COI'O
O"raphico sobre a provincia do Parr\), 8.B!J~ bl'aç;as, ceJ'c:J. ue 20
kilornetro13, abra~~ndo a grande ilh'~ de 'ra1'ah)',
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Conforme o citado autor, a distancia que d'alli vai á cidade de
Belém é de 31 leguas (172 kilometros proximamente) e de 84leguas
(cêeca de 467 kilometl'os) até a confluencia do Araguaya. Neste
ultimo trecho, porém, é o rio obstruido em extensão de 150 ki
10metros, mais ou menos, por travessões de pedra, formando
cachoeiras, rebojos e outro obstaculos que impedem a franca
navegação, a qual só e estende até Alcobaça.

De Belém a este ultimo ponto póde-se computar a distancia em
pouco menos de 4.00 kilometro e é e. ta a I' secção da via fluvial,
que se trata de exploear.

Para vencer o trecho encachoeirado do Baixo Tocantins pro
jectou-se a construcçâo de uma estrada de ferro marginal, que,
'egundo O· estudos já approvados, mede 184,200 kilometros, endo
provavel que seja reduzida de alguns kilometros na execução,
utilisando-se para a navegação certa extensão do rio na extee
lU idade da linha.

A paltie dahi começa a 2' ..ecção da linha fluvial, a qual se
estenderá no AHo-Tocantin até ã 'idade da Falma, situada no
rio Paraná, pouco acima. de sua confiuencia com o Maranhão,
comprehendendo tambem 05 confiuentes daquelle rio. Sua eX!
ten ão excederá, nesta hypotbese, de 1,500 kilometros.

A 3' !>ecção da linha é constituida pelo Araguaya, desde ua
foz até onde fêr pos ivel estender a navegação a vapoe, tanto no
peoprio rio, como no,' seus affluentes.

Esta ecção, comprebendido o rio das Morte fmncamente na
vegavel em 800 kilometro , é computada em ceeca de 2.500 leilo
melro podendo peaugmentad80 aproveitando-s outeo, aflluentes
do me mo rio,

Resulta, pois, que a exten ão total da linha, compl'ehendido
o' amueote navegaveis do Tocantins e Al'aguaya podeeêÍ. attingie
uu me mo excedee, a 5.000 kilometros.

,Iulgue- 'e por ahi do valol' economico dessa linha fluvial des
tinada a eepl'eSental' importanti imo papel no de envolvimento
indu teial e commercial de tão vasta eegião, qUq só aguaeda meros
racais de communi ações com o littol'al p;tea ostentarem pel'8onte
o mund') a pujança de sua noeme eiqueza sob todas as fÓl'mas
do' dOI1' natueae : linha, que as im. e 'onstituirtL em gigantesco
draino, estend ndo·"e poe Illilhaee de kilometl'os '[ acarretaI'
até o oceano o.' mais rico pl'oduL:tos de um paiz peivil~giado .

. e o qu~ fica xposto com Íranqu 7.80 lealdade n[opórle dtlixar
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de desperLar o maior inLeresse da parLe dos poderes publicos,
tantos geraes como dos Estados a quem mais immediatamenLe
aproveitará. a linha em questão, que nos seja permittido fazer um
appelJo ao patriotismo dos dignos representantes desses Estados,
que me bonrão com sua attenção; para que amparem com seu
apoio moral a tentativa seria, que está sendo feita para que se
realise no mais treve tempo o que ha mais de um seculo fOra
previsto pelo poderoso ministro D, Jo é I - o Marquez de Pombal,
de quem se refere ter extel'llado, á vista de uma carta do Brasil,
a opinião de que seria o Tocantins, com seu grande affiuente - o
Araguaya- o caminho mais seguro para levar a civilisação e o
progresso ás riq uissimas e vastas regiões do in terior do nosso
paiz.

- Proseguindo na descripção da linha) observarei que LanLo a
2' secção (alto-Tocantins), como a 3~ (AraguaJ a), não são inLei
ramente desempedidas de obsLaculos, de modo a permittir que
nellas se estabeleça immediatamente o serviço á vapor em toda a
extensão de cada uma. A remoção, porém, desses obstaculos,
conforme se deduz de informações fidedignas, não ofIerece grande
difficuldade, tendo-se apenas de rectifiear os canaes, onde a accu
mulação de rochedos no leito dos rios os tornão impraticaveis ao
vapor, permittindo s6mento difficil e perigosa passagem aos
barcos impulsionados a remos ou á sirga. E' certo) enLretanto,
que, mesmo independente de qualquer melhoramento, podem sel'
desde ja utilisados consideraveis trechos de ambos os rios para o
serviço a vapor, empregando-se material fluctuante apropriado.
No Araguaya, como é sabido, elIe funcciona desde muitos anno '
entre Leopoldina e Santa Maria, em pouco mais de \.000 kilometros,
podendo ser empregado, desde já, em maior extensão se fór
applicado material fiuctuante mais aperfeiçoado do que o que tem
sdo até agora utilisado) bastando notar que o vapor actualmente
empregado foi para alli transportado, ha perto de 30 annos, em
cerca de 100 leguas de sertão, vindo de Cuyabà.

Era opinião do engenheiro Lago, que em commissão do governo
explorou technicamente o Tocantins, ha cerca de 20 anDOS, que
este rio podia ser navegado até a cidade da Palma, applicando-se
vapores de pouco calado e força sufficiente para vencer as corre
deiras, sendo, porém, indispensavel remover certos obstaculo'
que tornão os canaes apenas praLicaveis a barcas de remos em
alguns pontos do rio.
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Em conclusão, os unicos obstnculos sérios que se oppõem ao
estabelecimento de toda a linha, na extensão já indicada, estão
concentrados no trecho do baixo Tocantin que vai ser substituidc
pela estrada de ferro, cujo custo é provavel não exceda de
5.000:0008000.

Vê-se, assim, que em relação aos resultados a esperar, de bem
pouca monta são o. trabalbos a executar para fazer funccionar
uma linba fluvil tão extensa e a que se prendem avultadi simo
interesses. ))

II

RAMAL DO SUL

RlOS PARANAHYBA E PARANÁ

A re peito dos importantes rios, que constituem o ramal ui
das bacias do centro, os rio Paranabyba e Paranêi, accrescen
taremos, em additamento ao que ficou consiO'nado na edição de
1 69, reproduzida no pl'esente volume a pagina 169 o seguinte:

Rio Paranahyba

O rio Paranabyba não foi ainda explorado, e a respeito d um
de seus mais notaveis afTluente , O Rio dos Bois, e faz menção
no relatorio do ministcrio da agricultura. de 1876, no trecho re
pr duzido a pagina 250 do presente volume. Apezar das bõa
intenções de que e achava possuido o o'overno, não nos consta
que tive, se ido até boje explorado este rio.

Rio Parana

Em relação ao maO'estoso Paraná podemos accrescentar ter ido
elle em parte explorado em l!llJ, peja com missão dirigida pelo
notavel engenbeiro \Villiam Lloyd, que procedeu aos estudo
definitivos do Caminho de Fe7'7'o de D. Izabel.

Sobre a navegabilidade da parte explorada deste grande rio, e
da de seus principaes conffluentes, o Pal'anapanema, o lvinbeima
e Bl'ilbante acha-se ella expo ta na communicação que dirigimo
ao Ministerio daAgl'icultura em 10 de Junho de 1889, como ti
vemos occasião de referir na nota a pagina 295 do pre ente livro.

A communicação alludida foi por nós mandada publicar em 1890
em avulso, sob o titulo. « Franc.1 Naoegação elos rios Pm'ana
panema, Paraná, Ioinheima e Brilhante, desde o porto da Sel'ra
do Diabo (no rio Paranapanema) até o de Santa Rosalinda (no rio
Brilhant ).
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Para aqui transcrevemos a referida communicação, como in
formação sobre o ramal 'sul das bacia do centro, segundo a
divisão que haviam os adcptado.

« Rio de Janeiro, 10 de Junho de 1889.- Jllm. e Exm. Sr.- Tas
instrucções expedidas pela secretaria de estado á cargo de V.
Ex., datadas de de Janeiro do corrente anno, se declara ter o
Governo Imperial resolvido que a commi são nomeada pelo mi
nisterio da O'uerra, tendo por objecto proceder ao estudo necessario
para con trucção de uma linha telegraphica desde conveniente
ponto navegavel do rio Paranapanema na provincia de S. Paulo,
até o porto de Santa Rosalinda, no rio Brilhante, na de Matto
Grosso, fosse pelo ministerio de V. Ex. incumbida de e tudar
igualmente as secções dos rios Paranapanema, Ivinheima e
Brilhante, comprehendida entre os Iontos referidos, sob o ponto
de vista da navegabilidade e com o in tuito de habilitar o O'ove['DO
a estabelecer em toda a cGrTespondente extensão llma linha de
navegação a vapor em condições regulares e permanentes.

E, finalmente, que as cóndições a estabelecer deverão permittir
mantel-a sem interTupção durante todas as épocas do anno,de modo
commodo e seguro por vapores de Om,40 de calado, não podrndo
ser excedidos os seguintes limites : profundidade minima na
estiagem om,GO, laré;ura minima dos canaes 16m,0, e velocidade
maxima nas cachoeiras 16 kilometros.

~y1a como elas ex plorações e estudo até hoje efl'ectuados, os rios
mencionados nas instrucções, de 'de um ponto navegavel no rio
ParanapLlnema. na provincia de . Paulo, até o rOl·to da Sete
Yolta , no rio Brilhante, na de Matto-Gro so, ofl'erece [r'anca nave·
gação durante toda as épocas do anno e em condições superiores
ás exigidas nas referidas instrucções, para o estabelecimento de
uma navegação a vapor dUl'ante todas as épocas do anno, de
modo comrnodo e seguro, com as dimen ões indicadas no já cilada
avi o, venho submetter á esclarecida apreciação de V. Ex., no
Nfemorandum junto, não s6 os extrflctos de documentos officiaes
como os de publicações divel'~a , em que são dcmon. trad:.\!:; a ..
proposições acima avançadas.

E, elIectivamente, neIle v rã V. Ex. que a linha d~ [['anca
navegação entre os pontos con'idcr-ado', como se acha indicado
no capitulo VI, mede 607k,907, isto 0, é super'ior a 100 I gORS

kilometricas ou a l-O ditas francezas.
E' nesta extensa linha fluvial, sem soluçõeR dp cont.inuidade,
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que um illustrado }Jresidente da provincia do ParamL, erp 186lS,
pedia autori ação a um do autecessore' de V. Ex. para realisar
um ensaio de navegação a vapor', que, entre outras vantagens,
apresentava a do estabelecimento de uma nova linha de correio.

O officio do presidente do Paraná, datado de 22 de Dezembro
de 1865, textualmente reproduzido no capitulo VII do jVemorandum,
foi publicado em annexo B no seu relataria de 1866 apresentado
ti. Assembléa Legislativa daquella provincia.

Este notavel officio acha-se igualmen te reproduzido á pagina 112
da memoria -A via decommunicação á Matto-Grosso, que sub
mettemos á consideração do Governo Imperial.

A memoria alludida foi não só publicada em anue 'o ao eelatorio
do ministerio á cargo de V. Ex. do anno de 1872, como impr-essa
em avulso por aviso n. 7 de IOde Agosto do referido anno.

A sua transcripção na memoria referida foi precedida da e
guintes considerações.

« No intuito de completar as informaçõe relativas á linha de
Antonina pelo valle do Tibag:r julgamos de interesse concluil-a
com a transcripção do n0tavel oflieio dirigido ao mi isterio da
agricultura em data de 22 de Dez Uibro de 1865, pelo e tão pre
sidentedo ParanGi conselheiro Dr. André Augusto de Pad\la Fleury,
no qual pedia autorisação para realisar um ensaio de navegação
nos rios Paraná e seus confiuentes que, entee o. tl'a van
tagen , apresentaria a do e tabelecimento de uma nov", linha de
correio.))

A vista, pois, do que fica succintamente exposto, dirigindo-me
a V. Ex. na dupla qua~idade de engenheiro e idadão de te paiz.
só me resta chamar a benevola attenção de V. Ex. para. o Me
mOl'andum junto, maxime quando no O Paiz de 2 ·do corrente
mez lê-se a seguinte noticia:

« Temos felizmente Mas noticias da commis ão de engenheiro
militares de que é chefe o Sr. coronel Quadeos e ajudante o Sr.
2' tenente Vilella Tavar-es, a qual se occupa na exploração de
uma estrada de communicações para ~Iatto-Grosso.

A commissão p.slGi actualmente em S. José dos Campos No'Vos,
e deve avançar 11 leguas para fazer uml\ picada de 87 kilometros
até chegar á barra do TibaO'y.

F07'á em se;/uicla a exploração dOI;; riol;; Pal'anapanema, [vi
nheima e Brilhante.

A exploração que vai ser feita dos l'Íos Paranapanema, Ivi-
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nheima Brilhante e forçosamente do rio Paraná, na regrao
~omprehendida entr'e as barras dos dous primeiros rios acima
citado, deverá seI' completa} pois que na in tl'ucçõe' de 8 de
Janeiro se acha detel'minado que na execução deste estudo deverá
a commissão :

« 1.' Levantar a planta dos rios. incluida, quando convier á
região mal'ginal .

2.° Efl'ectuar os nivelamento, sondagen e, em gel'al, as mo
dificações que fOl'em necessaria ' ;

3. ° ExaminaI' e descrever os obstaculos que embaraçarem a
navegação á vapor e os meios; de os remover;

4.° DeterminaI' a latitude e longitude dos pontos mais impor
tantes;

5.' Organisal' os o['çamentos especificados das de peza' pr'o
vaveis;

6.' Colhe[' os dados e infoL'm,ações que convierem) quer se
fefirão especialmente ao objecto da commissão, quer aproveitem
a outros fins de utilidade publica em relação aos serviços deste
ministerio} taes como o estabelecimento de nucleos coloniae }
o aproveitamento das terras por cultura ou industria appro
priada} etc.»

Pela leitul'a, porém, do Memorandwn reconhecerá V. Ex. que
lL região comprehendida eotl'e a foz do Tibagy, no I'io Parana
panema} e a villa de Mil'anda no, rio deste nome, pelos cur 'os
do rios Paranapanema, Parana, Ivinheima e Bl'ilhante já farão
perfeitamente estudados pelas commis ões dos engenbeieos J, e F.
Keller e "\Villiam Lloyd} cumprindo accre 'centar' que forão defi
nitivos os estudos desta ultima com missão, e qu com os re
fel'idos estudos despendeu o Govemo lmpeeial quantia superior
a 500:0008000.

Ora, depois de existirem nos al'chivos os documentes officiaes
das explol'ações citada!'!, mandar-se de novo explorar os rios acima
indicados; é na verdade o caso de dever ser considerada esta
r'esolução o deliberado proposito de fazer-se um desI erdicio mais
ou menos consideravel de dinheiros.

Por ultimo occorre ponderaI' que as importancias que vão ser
assim in.utilmente despendidas ou melhor desbaratadas, poderião
COncorrer' para tor'nar uma realidade pratica o estabelecimento da
navegação à vapor no rio Paramí, e nas seus importantes con
fluentes acima citados; a,'piraçfw esta quedata de quasi um quarto
de seculo. ))



MEMORANDUM

1

RIO PARAr APANE~JA

I O relataria da exploração deste rio pelos engenheiros Keller ,
annexo N ao do Mini teria da Agricultura do anno de 1<;66, pag, 13

lê- e o eguinte:
c) A parte do 'ueso do rio, entre a serea do Diabo e 3. barra do

I aranapanema, apr'e enLa o declive de 1: 17665, livre de todos o::;
obsta 'ulos; pOl' i so póde 'er' navegada desde já por vapores de
l'oda cum a mar ba de 6 a 7 milha por hora, tendo-se em vista
na 'ua constl'ncção o minimo de pr'ofundidade d'agua que no
tempo da secca é de 1m ,0, como se deprehende dos perfis lon
giLudiaes, »)

Esta exten ão do rio, como, e lê em seguida na mesma pagina,
de 13 a 14 leguas, de 6173 metro ou igual a 81,l! kilometro •

II

RIO PARANÁ

,'obre e te rio, na pal'Le comprehendida entre as barra do Para
napanema Ivinheima, ei o que lê-se â pago 20 do relataria
do referido engenheiros Kellers, annexo 'I ao da Agricultura
jci. citado.

Antes de rematar' as noções hydrographicas sobre o 1vaby,
temo' de tratar tambem do Paramí., como parte da via de com
municação pal'a a provincia de Matlo-Gro ·so pelo Ivinheima e
rio Miranda (Mondego),

Na distancia de 15 leguas, em que navegamos o Paraná, desde
a barra do Ivinlleima até a do Paranapanema, achámos um de
clive de 1:4000, flua i constante em todo esta exten tio, e uma
velocidacl cl'agua de om,o POl' s gundo,

A profundidade do rio, onde este não se repaete por ilhas em
muitos br'aços, é em ter'mo médio de 7m,0 (30 palmos) : o volume
das aguas baixa::; por segundo delU,UOllm3 (l.000 braças cubicas) ,
e o das enchentes, pela nossa estimativa, de 40 a 50.000m3 .
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P etanto, o Paraná, ne 'ta parte do s u lont;o curso, presta-, e
uma navegação em grande escala,

Sobre esLe gr'ande rio, eis o que deixamos mencionado á pago 191

da NavegaçeZo Interior elo Brasil que publicamo,;; em 1869 (1)

RIO PARANÁ

Seria na verdade uma falta imperdoavel se não registl'assemos
aqui o que sobre a sltcção do Pwymá·brasileiro deixou consignado
em seu importante relatorio - Caminho ele Ferro D. Izabel, pu
blicado em 1875, o notavel eno-enheil'o William Lloyd, membro
dos engenheiros civis de Londl'es « Rio Paraná elesele a cachoeira
das Sete Quedas ate o salto ele Urubúpunga,junto afaz do Tiete.»

« As explorações sobre o magestoso Paraná. estenderão-se pOl'
cerca de 600 kilometros, que no emtanto formão apenas uma
fracção deste vastissimo rio.

Em toda esta extensão' a formação geologica é ainda de gres
intel'rompida de distancia em distancia por elflk,es de basalto.

Abaixo da conf1uencia do Ivaby, no Paraná, vê-se nas margens
desse rio a extremidade da serra dos Dourados, que apresenta-se
Como um rochedo escarpado de mais de 30 metros de altura,
notavel pela sua côr' e pela extraordinaria profundidade que tem
ahi o rio Paraná, nada menos de 22 metros na base de rochedo.

A'cerca de 4 kilometl'os, a juzallte desse ponLo começa a ilha do
Salto de Guayra ou das Sete Quédas, que tem 80 kilometros de
extensão" e divide o rio Paraná em dois immensos bl'aços.

Quando elles se reLlIlem abaixo da ilha fOl'mão uma largura de
5 kilometros. Desse ponto em diante, o leito do rio começa a
inclinar-se rapidamente até chegar ao local, em que a serra de
Maracajú vem banhar-se no Paraná.

Desapparece ahi o (jl'eS para seI' substituido pelo basalto, que
parece formar o massiço do pI'odigioso salto das Sete Quédas,
até onde foi passiveI levar a exploração.

Infelizmente não entrava no plano das explorações mais detido
estudo desta immensa cascata; talvez a mais desconhecida ma
ravilha do Brasil.

(1) Hoje transcripto no presente livro a pago 166 e seguintes.
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A llll'lIla Je xplol'ê.lç;ào, dirigida pelo eng nbeieo Hunt por
falta ele l'eClH':';O' . de 1llantil1l ntos, foi obl'igada, om o maior
pewt', a abandonaI' o pl'ojet:tü de VI'l' "sta famo ii catarata'
d pai' de 14 dias de viagem de esfol'ços, t ve de abandonar a
IllCli' felizes exploradore' rever e ta maravilba, que depois d
AzuI'a, ba quasi doi seculos, parece não ter sido mais apreciada
por bomem algum civilisado ! !

Pal'a daI' uma idéa de magnitude de ta maravilha natu['al do
Bra ii, mencionaremos, que a 100 kilometeos do salto das Sete
Qu 'da , confol'me as secç -e ll'ansversae do rio Paraná., que
acompanbão estes estudos, a lar'gura do eu leito é de 1,500

]TI tl'OS, a profundidade média, no tempo das aguas, de 12 metro,
e a velocidade da COl'l'ente de um metro, e, portanto, o volume
da aguas, que cahem em um segundo, de 1.800 metl'OS cubicos I

Ao norte da cont1uencia do Ivaby até a foz do lvinbeima, a
navegação do rio Paraná. é completamente livr , suas margens
nào attingem gl'ande altura, excepto na parte comprebendida en tre
o ponto fronteiro a foz do Ivaby, e á margem meridicional da
bana do Ivinbeima, onde se eleva um taboleiro de [frés.

Além de ta excepção, e mais dua ou tras semelhan tes na margem
orienlal, póde-se dizer que o rio Paranü tem mal'gens assaz
baixas, apl'esentando, no entanto, sempre uma suiJiciente espes
sura de '610, proprio para a agricultura.

Ob -el'VOU- e um illlperfeito deposito carbonifeeo na costa orienta 1
da ilba, que fórma o lvinbeima, dividindo-se em dois braços ao
conl1uil' no Pal'aná.

Mais a montante, apparecem ilba~ de fórma conica no meio do
leito do rio, constituidas por blocos de basaltos; não têm vege
tação alguma por ficarem immersas nas occa iões de enchentes,

I esse ponto do rio Paraná apresentão-se altos rocbedos de
[fl'és em am baR as margens,

A montante do lvinheima tornão a apparecer as erupções ba
salticas : a mais intel'e ante é a do Cbupador, perto da foz do
rio Verde, que fórma um dyke de basalto, estendendo-se de margem
a margem do Paraná, ahi em ilhas e com uma largura continua
de cerca de 1,500 metl'os.

Na ma['gem oriental do rio esse dyke emerge de 2 metros e
meio acima do nivel das aguas baixas, fOl'mando uma passagem
em cll'cuito de 100 metros, quando muito, de largura.

São tambem formados de basaltos os saltos de Urubú-punga a
36
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6 kiiometros, a montante da contluencia do Tieté no Parami e do
ltapura no leito do proprio Tieté.

Em ambos a ca cata tem cerca de 10 metro
ltapura, pl'incipalmente, constitue um espectaeulo
belleza.

Relativamente ás eondiçõe de navegabilidade da extensão do
rio Parani:Í. comprehendida na via de communicação estudada do
Caminho de Ferro D. Izabel. eis o que se acba consagrado ct
pagina 63 do relataria acima citado:

Dafoz do Ivaft!l áJ'cr do brar;o septentrional elo rio lvinheima

Obse7'vaçôes ge7'aes.- O rio lvaby lança-se no PaI'amt em um
canal deste rio, formado pOl' uma ilha de perto de 6 kilometI'os
de extensão; de sorte que ha dua direcções, pelas quaes se póde
ir alcançar o leito geral do rio Pal'aná e depois a foz do rio
lvinheima.

Farão explol'adas amba aI' direcções: julgamos pl'efel'ivel a
que se dirige a principio aguas abaixo, e que, depoi' de I assar a
ponta mel'Ídional da iJIJu, 'ólJe pal'a enLl'al' no leito principal do
I aramt.

Exlensão explorada e utilisada, - Farão explot'êLdos 53 kilo
metro " 480 metros, dos quaes serão utiJisado, 47 kilometr s,
800 metros pal'a navegação.

Lm'[fUT'a media do rio Paraná. - Regula pOl' :3. O O metro~ a
laI'gura méJia do PaI'aná em toda a extensão explorada.

CurDa ele menor raio, - Nesta ecção a menol' CUl'va é de 300
metros de I aio, fica situada em frente ct ponte mel'idional da ilha,
no mais o curso do rio é quasi recto,

Obras 71ecessarias. - E111 toda esta secçã.o o Paraná a I)['e:;en ta-, 'e
inteiramente liv['e de obstaculo' ii navegaç:~LO e não necessita de
obra alguma. )1

III

WU JVl1"lHEIMA

A respeito da navegabilidade do rio Ivinbeima jei. havião deixa.do
consignado os engenheir'os Kell l'S, em seu relataria sobre o rio
l,'ahy, ann xo M, o ,'eguinte :

« Quanto a.o Jvinheima, di7,-JlO;; um piloto do Jataft!/, Jue jct po!'
J.ifl'eI'entes \ezes pas ou pOl' 1I1ir<loda, e pel'feilamenl navegavel
até as Sete VOiLH, (perto de S::Lnta Rosa) el11 uma extensão de perto
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de 50 leguas, notando que mesmo acima, por mais 12, não são
g ['andes as difficuldade .

Des e ponto o comprimento da var'ação por terTa, pelas
,"ertentes entre a aguas do Paran'L e as do Paraguay, será
sómente de ]2 leglJas, para alcançar no rio de l\liranda (Mon
dego) o porto de ioac, 30 leguas acima do forte de Miranda. »

Sobre este rio consiO'na o relataria do Sr. Kellers-annexo N
ao elo Ministerio da Agl'icultura já citado, o seguinte á pagina 3 :

« Tomando agora a exposição no ponto em que a deixamos da
[Jrimeü'a pa[·te do relataria, relativa ao lvahy e ao Pal'aná e da
tado do aldeamento de anta Ignacio de Paranapanema, pel"
mitta-nos V. Ex. que, ante- ue o fazel', voltemos ao Paraná e ao
lvinheima, tendo á vista o precio o l"elatorio da exploração
feita o anno pa ado (186·1) destes doi' rios pelo lo tenen te da
armada impel'ial José Antonio da Silva Maia, commandante do
vapor de guel"ra TramandaLally, l'elatorio q;;e nos toi com
municado I ar '. Ex. o Sr presidente da provincia.

DelJe inferimos que o TramandaLah!) entr<Ll'a pela terceira bo 'ca
uo lvinheima.

A' out['a~ lluatro, em l;UjO numero contamos o Samambaia,
sendo por nós vi 'itadas e exploradas, tinhãú uma altura de 2,5
palmos acima da agua baixas; e todas, excepto o Yplltan, orre
recem profnndidade de aO'ua uI1icienttl pam o tran ito dos barcos
e vapor. projectados, por ser o seu minimo de 3 palmos ou OIU,60

m um canal da largura de 40 a 50 metros.
Ainda que no Samambaia cbeguem ao minimo de 100 metl'Os os

raios das Curvas da linha de navegação; não ão ob taculo' para
navio e comboios convenientemente constl"uidos, que por i so
depois de descerem o Paraná, podem, ao subir O Ivinheima, pre~
ferir o Samambaia e aos Kagados, evitando assim a '"alta de 16 a
20 leguas, qu tanto farão pre i o para demandarem as barras
vel'dadeira daqu lle rio. Todas ellas, <L excepção do Iputan, estão
ue modo ituadas que nunca se obstruem com os bancos de areia,
formados pelas enchentes do Paraná; sendo, por tal razão, acces·
siveis em qualquer tempo e estação do anno.

Das observações do com mandante do Tramandatahy não só
:sobre a marcha deste vapor como soure as sondas tomada, con
'luimos que. de ue <I confiu'ncia elo Pa.nm~L até o parLo de Santa
RosaliouCL, em uma exlen::;üu Je cel'ciL de -15 leguas, mais ou
menos, elle encontrou l3 a 11 b,Ll l '" e cOl'l'edeir-<l no lvinheima.



em embal'go do calado de 4,3 palmo' (1''',0) e de ua ma 'hina
de lô cavallo , cuja Coe<;a 6 ]Jf'opoecionalmente pequena, o vapol'
venceu feliZomente tae' empecilhos, encontL'ado' no c1eeul' o apon
tado de ,15 legua ,ainda qu pal'a o raZoei' COI'i:LO necessario' alguns
esforço ; com o empeego de e pia .

Concluimos tambem, emboea'na occa ião da viagem do Tl'amau
databy, as agua se conseevassem algun palmos acima das
baixas aguas, que, pela configuração, declive e formaçãogeologica
diversa e mais favoeavel do eespectivo valle, o rio Ivinheima,
com mai' facilidade do que o Ivahy, o Tibagy e o Paranapanema,
peesta-se a. navegação a vaíJoe ; podendo receber, desde já bar'cos
de dois palmos-O·' 45 de calado, e de machina foele e peoporcional
ci. lotação' o quae com pouca difficuldade ubirão até Santa
Rosalinda.

Finalmente, aqnelle relatoeio deu-nos a conhecer que, entL'e o
poeto de Santa Ro alinda, no Ivinheima, e o de Nioac, no Mon
dego, onde este afliuent-e do Paraguay come<;.a a permittie nave
gaçi:Lo, ha um varadour'o apenas de 21,0 leguas, por sobre campos
fertilissimo' e apl'opeiados á e teada <.le l'odagem.

Na primeira partedo nosso relatoeio affirmamos que no Paraná,
desde a baroras de Ivaby á de Pal'anapanema, não se encontra
obstdculo' ,i n'tvegação, muito di.fferente da ~ecção superior á
confluencia do Paranapanema, até a ilha de Jupi1, na qual o
Trama ndataby em seu eegr'esso, tendo 0.6 aguas àeCI'6:ilCido até ci
mais baixas, luteira de modo com baixios e recifes, qUG o seu com
mandante viea-se obeigado a allivial-o da carga, quanto po siv~l,

Não ob tante, um barco de menor calado poderá navegar sem
embal'aço até neste ponto do Pal'aná,

Por onde se conclue de taes exploraçõe, que este rio, o Ivi
nheima, o Ivahy e o Paeanapanema admittem no seu estado actual
vapores, cujo calado não exija mais de dois palmos d'agua, e
cuj;). machioa tenha fOL'ça peoporcional a. lotação; franqueando
desde já as pl'ovincias do Paraná, S Paulo. Goyaz e MaLto-Grosso
nm curSO navegavel de quasi 140 leguas, a sabeI' :

no Par'ana. ,., J5 '+ 40 = 55 leguas
lvinbeima, . . . . . . . 45»
Ivahy, , .. _...... 22»
Paraoapanema .. , .. , .. ,. 14"

TotaL ... 135
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o rio Ivinheima foi posteriormen te ex plor'ado pela com mis ão
rie e~fudo da via decommunicaçiio «Caminho de {erro D, !sabr/»
f ei o qne coo igna a o relatorio desla explora~tLO, pago 63 :

« Cnnsidel'a.r:IJes :/eraes, BI'ar:os do nOl'te e r/n ,'uI, Vantagens
comparativas, »

Ante' de lançar- e no Paraná, divide-se o Ivinheima em dous
braço quasi iguaes : o braço septentriooal entra. dil'ectamente
no Paraná por um canal profundo e favoravel á navegação: a
braG mer'idional, pelo contrario pel'corre ainda uns 40 kilometros
e sub-divide-se depois em dois braços de orte que exigem
geaudes dl'agagens pae<1 servir á navegação.

Pr'l(erencia elo Braço Septentrional. -Cumpre, poi , adoptar o
bl'aço ,eptenkional, que não só está inteiramente pl'ompto pal'a
'er naveo-ado, como tambem fica ti. mais curta distancia da fóz
do lvaby.

Extensão tobl explorada.-Parte utilisaia.-A extensão total
do rio Ivinheima, inclusive ambo os braços e confluentes, é de
2fjO kilometl'os, 363 metros, A par'te utilisada pela linha de com
Tnunicação, que estU'lamo>;, erá de 203 kilometl'os, 100 metl'o ,
. mprehendéndo o beaço septentrional do lvinheima, de de o rio
Pal'ami até a juncção do ['io::; Brilhante e Vacal'ias, onde esteR
doi' rios reunido tomão o nome de lvinbeima.

Capacidade do [oinh ima parn naoegaçiio.-E' minentemente
pl'opl'io para a navegação o rio lvinheima ; coel'ente feaca, muito
calado d'agua, extenso. pégo , curvas de gl'ande raio e leito de 
embaraçado de ob~taculo dão a este rio condiçõe exc pcionaes
de navegabilidade.

Largura media',-Tem o l'ia lvinbeima a Jal'gul'a média de 160

metl'o , que é qua i a sua lal'gura constante no seu percurso de
203 kiJometros. por isso que não receb conf-luenl.ede imp0l'taocia,

Curvas de menor raio, -Ne~tas bellisima lin h:l de nnveo-ação a
curva de menOr raio é de 25) metro ; ó ha dn:l d ~sa curvas:
toda. as outl'as tem raio maior'.

Volume das dragagens -As e cavações que se terão de fazer' no
Tvinbeima e tão ol'çada em 720 meteo cubico, todo de areia.

Niio necessita mais obl'a alguma. Com es e insignifican te tl'a
balho, menor do que uma simple' limpeza, de um canal arti
ycial, Ocará o rio Ivinheima pl'ompto para ser naveo-aqQ ~ vapor
~ll\ 1.1lU t\ ~x~~nl:( Q d ~03 l'ilo~1f.l ro , '
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IV

Rio Brilhante. -Sobre este rio eis o que consigna o eelatorio
alludido:

« Considerações geraes. -Dil'fere muito o rio Bólhante do Ivahy
e do Ivinbeima quanto á importancia doe; seus confluentes.

Ao passo que o lvahy e o lvinheima só têm confluentes insigni
ficantes, bem que muito numerosos, o Brilhante, pelo contrario,
possue nos rios Dourados, Santa Maria e Cachoeims auxiliares
de grande importancia.

Confluentes.·- O rio Dourado entra no Brilhante a 63 kilometros
acima do Vacarias; o do Santa Maria a 201 kilometros, 700
metros, e o rio Cachoeiras a 272 kilometrof', 900 metros acima
desse mesmo ponto.

Extensão total explorada e utilisada. -Forão explorados no rio
Br·ilhante. desde a sua juncção com o Vacarias atfJ o porto de
Santa Rosa 2B3 kilometros, 600 metros ; mas para a linha de com
municação que estudamos só serão utilisados 231 kilometros, 100
metros até o porto das Sete Voltas, onde começa a 3' secção do
caminbo de ferro.

Capacidade do rio Brilh.mte par.? a naoegação; Extensão
prompla.-Entee a sua fóz no Ivinheima e o pOI·tO das Sete
Voltas, o rio Brilhante está quasi prompto para a navegaçHo ;
apresenta 115kilometros livre>;, antes de se encontrae obstaculo,
que exija alguma obra de melhoramento.

Larguras médias. - O rio Brilhante, entre Va~arias e Dourado,
em uma extensão de 63 kilometros, tem uma largura média de
115 metros; entre Dourados e Santa Maria, em uma extensão de
133 kilometros e 700 metros, a largura média é ele 60 metros; entr'e
Santa Maria e o porto das Sete Voltas, a largura média é de 36
metros.

CurDas de menor raio.-Nas tres divisões do rio Brilhante,
acima enumeradas, as curvas de menor raio tem-n'os respectiva
mente de \00, 55 e 50 meteos.

Volume das draga.fJens. -Desde o rio Vacarias até o porto elas
Sete Voltas, na extensão 231 kilomeh'os e 100 metros, o volume
J.as dragagens foi oegado em 5012 metros cubicos, do' quaes
4.232 metros cubico são de rocha e os restantes 780 metros cu bicos
de areia.

Extenscio dos cliques -Em toda est,a extensão só ha neces·
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sidade de executar 40 meLl'O lineal' s de diques, cabendo 3 metro
cubicos por metro linenl' )•
• • • • • • • • - •••••••••• o •••••••••••••••••••• # •••••••••• ' •••••••••••••

v

l'tt:SUMO GERAL

Das Lranscl'ipções feitas nos capitulo anteriore resulta que
:1 exten 5.0 LotaI da linba de navE'gação franca, sem soluções de
continuidade, desue o pOl'to da Serra do Diabo, no rio Parana
panema, na provincia de S. Paulo, até o das Sete Voltas, no rio
Brilhante, na de Matto-Grosso, é de 607k,90'1, assim distribuidn :

RIO PARANAPANEMA

Da ena do Dinbo á sua fóz no Paraná. Segundo o
engenheiro. Kellers, ]3,14 leguas de 6173m .

RIO PARANA'

Entre as banas do Paranapanema e do Ivinheima, se
g-undo o engenheiro!> Kellers 15leguas a 61'i3m ,.

RIO IVINHEIMA

81k,112

92k,595

Da sua fóz no Paraná á juncção dos rios Brilhante e
Vacarias, segundo o eng-enheiro Lloyd ". . . . 203k,100

RIO BRILHANTE

De sua fóz no lvin Iteima no porto.das Sete VolLas, se-
gundo o enO'enbeü'o Lloyd......................... 231k.l00

Esta extensão total, superior a ]00 leguas de 6 kilometl'os ou
ue 150 leguas francezas, póde ser desde já utilisada para o esta
belecimento de uma linha de navegação à vapor em condiçõe
regulares e pel'manentes, e manter-se, sem interrupção, em todas
as épocas do anno. de modo com modo e seguro para vapores de
Om,4 de calado e força proporcional cl sua lotação, pois qu as
condições de navegabilidade que offerece a mencionada linha são
superiores as exigidas no aviso do Ministerio da Agricultura,
Commercio e Obras Publicas, de 8 de Janeiro do corrente an'1o.

Era esta g-rande linha de navegação interior. e isto quanrlo
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ainda não bavião sido regularmente explorados os rio Ivinheima
e Brilhante, que a presidencia da provincia do Paraná propoz em
1855 !Jara ser neIJa estabelecida a navegação á vapor, a qual entre
outras vantagens o/'fe['eceria a do estabelecim nto de uma nova
linha de correio, como se póde vêr delineado em seu offieio d
22. de Dezembro de 1865 dirigido cl secl'etaeia de estado da agl'i
cultura.

O referido officio tl'anscripto no seguinte capitulo foi publicado
em annexo B ao relatorio da referida presiden ia cio anno de
I 66.

1

NAVEGAÇ'ÃO FRANCA DOS RIOS PARANAl ANEMA E lVINIJEI:\lA E. 'TRE A

SERRA DO OlABO E SAN~rA RO,ALINDA

Illm, e Exm. Sr. -Sendo de alta conveniencia politica, admi
nistl'ativa e commercial a communicação interna por esta P['O
vineia com a de Matto-Grosso, em Novembro do anno passado
requisitei do antecessor de V. Ex., os engenbeiros José e F~an

cisco Keller para explorarem o lvahy, que pela ua posição geo
grapbica nas cartas conhecidas, e segundo opinião de alguns de
meus an tece~sores e noticias dadas pOl' ertanejo', pare ia o qUH

menos difficilmente ati 'faria aqueIJa ne essidade.
Por' esta occasião recommendei que, se neIJe encontra, em

gnl.l1ues embaraços, subis, em o explol'adol'es o Pal'u,napanema.
o 'l'ibagy, continuando os estudos lJydl'otechnico determinados
pa,l'a o pl'imeiro, e conr ccionand.o o re::;pectivo orçaluento .

.Já foi r~mettido a V. Ex, ú da c:l.nalisaçi:"LO do Ivaby, Da impol'
tancil1. de 2.í22:0S55000, para vapore' de sirga ou de .; ['l'ent!:',
de de a CoJonin. 'l'hel'eza alé o Paeamí..

Ainda que ião avuiLada despeza 'eeia indemnisada largamente
pela vanlaaens ['esultante de tean.·podes rapido . seguros e ba
l'alo', preferem aq uelle enO'enl1eiro o Tibag.r e o Paranapanema
por via mai direita e de menor dispendio,

Acualmente occupão-se no relatorlO,O['çamento ' de enbo da,
plantas; enl,l'etanto, convinha fazeI' desde ja um ensaio desta
via d.e communicaçã.o, cuj<t falLa tornat'ão mais sensivel e denlo
ravelos ultimos acontecimentos por que está pa sando o paiz.

Sobre tal assumpto já repre entei ao Sl'. ministl'o da marinha
~m offjciq d~ 1 de Janeiro e I de Set plbro; . a~ora tenho r.
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houra de o fazer a V. Ex.. solicitando auctorisação de despender,
até a quantia de 30:000,00 , com a acqui ição de um vapor, que
po sa percorre1' toda a linha fluvial [r'anca de natUl'eza no baixo
Ivaby, no Paraná, n Pa1'anapanema e no 1vinheima aI,' onde
chegou o vapol' ele guerra Tramandatah!l.

Como "\ . Ex. ve1'á da informaçiio junta POI' cópia, e tas diffe
rente ecçõe formão um curso de 136 leguas no centro de cinco
provincias do Imperio.

, obre outra vantagens, que se offerecem ao con iderar o me
lhoramento proposto, tenho por muito attendivel o estabeleci
mento de urna nova linha de correio com <lgencias no Jatahy, na
~prra do Diabo, pm anla Ro. alinda, Nioae e Mil·anda.

SabeI'. Ex. queem 18610 coronel Antonio Pedro de Alencastro,
enlã.o pl'esiuente da provincia de Malto-Grosso, 'ubio até aquella
villa, no vapor Jaurú,. que tem a força de 12 cavallo e o calado de
Jm, I (5 palmos).

Em ua opinião o rio :.vIiranda é naveglvel, em todo o anno, por
embarcaçõe da dimen õe do Alpha, vapor de roda de 0,57 a
010 ,60 de calado (2 1/2 a 3 palmos).

Da fóz do Miranda p lo Paraguay, S. Lourenço e Cuyabá es
tf\nde- e a .·egunda linha, de que e incumbira a eompanhia do
Alto Paraguay que fOra melhol' apl'oveiLada, .e o' ba1'co em
p1'egados tives em 'ido constl'uidos d confo1'midade om as exi
I!encia da navegacâo fluvial.

A im com dois pequenos vapo1'e , um do, quae' pôde er o
])1'oprio Alpllrr ou nulro da flotilha de MatLc-GI'OS o, que l'ecelm
a mala em i'.linl11da e as conduza á capital daquella ]1'oYincia,
e O egundo O que agoea requisito, pal'a o teanspol'le da eera
do Diabo no Pal'Unapan ma ti. Santa Ro, alinda no baix.o Pal'aguay,
.·e vencel'êÍ com tão podel'o o impuL 01' uma exlen <io de mai de

:zoo laguas.

A de ma!', enll'e esta Côrle eAnlonina, ,ão se1'vid61s ] ela com
panhia da linha int I·mediaria.

A communica 5.0 pOI' canàas deade

Jata!ly alé á erra do Diabo .
e de de Nioac aLé Mil'anda ' , ..

leguas , , ...•...

póde SPI' feita em l dias:

35,16
30,00

(j5,lq
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Restão as de terra en11'e :
Antonina e Jatahy...................................... 77,0
Santa Rosalina a Miranda , . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 21,6

leguas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 98,6

A actual linha de correio, além da secção maritima desta
Côrte á Santos, tem a extensão de 296 leguas, passando por
Sant'Anna do Paranabyba e Pequiry, com mais de 8 flgencias
intermediarias, onde a necessaria demora e mudança de estafetas
difficultão a conducção de malas.

E', pois, obvia a superioridade da primeira direcção, que dar,í,
uma differença pelo menos de 15 dias ou de 30 em viagem re
donda, e muito maior se se estabelecerem estafetas á cavallo nos
campos geraes de Curityba, onde se toma facil este meio de
transporte.

O pequeno vapor serviria, tambem, para communicar o ltapul'a,
em S. Paulo, com o porto de Santa Rosalinda, visto não seI' o
Tramandatah!J apropriado á navegação fluvial.

Sel'viria, ainda, á exploração dos principaes tributarios elo
Paraná o rio Pardo, rio Grande, Mogy-guassú, Paranahyba e
Corumbá; sendo conveniente estudar os meios de remover a
cachoeira de Jupiá e o grande salto de Urubúpunga, que fecha
actualmente o alto Parancí, á povoações de Mina. -Gerae.
Goyaz.

Serviria, finalmente, á catecbese de numerosas bordas de indi
genas que povoão os sertões do in terior, empregando-os, para o
futuro, no serviço de navegação, ao qual facilmente se hfl
bituão.

O sacrificio com a acquisição e l:usteio deste transporte fôra
insiO'nif:lcante em relação ás despezas enormes feitas com o s
tabelecimento de ltapura, cuja creação, aliás, foi determinada
pela mesma idéa de communicação intema 'om a provincia de
Matto-Grosso e defeza da fronteira.

Ha quem supponha que ellas se elevão a mil contos de rói,
mas até 1864, asseverava ao senado o Sr. ministro da marinha,
chegavão já a 612:941S101 as que correrão por sua repartição.

Que mais é lt diminuta quantia com a construcção e collocação
de um barco, cujas dimensões préviamen te se calcularam pela
correnteza e mais condições conbecidas do Paraná e de seus
principaes confiuentes ?
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As im, pois, a " rem procedentes a razões expendidas, espero
que V. Ex. fará a. requisição de um credito de 30:000,000 para
e te melhoramento. que, a meu ver, é de incontestavel neces

idade.
Deus guarde a V. Ex. - Palacio do governo do Paraná, 22 de

Dezembro de l865.-Illm. e Exm. Sr. conselheiro Antonio Fran
ci co de Paula e Souza, mini tl'O e ecretario de e tado dos ne
<Tocios da agricultura commercio e obras publica (as ignado).
-Andre Augusto de Padua Fleury.

(Annexo B ao relaforio de ] 66 da presidencia da província do Paran",
apresentado :\ . ua As>;embléa L gislativa .

VII

;l1ELHORAME TOS DOS RIOS MENCIONADOS NO PRESENTE

mMORANDUM

Rio Paranapanema

o engenheiros KelJers subindo o rio Paraná enLrarão no
Paranapanema, xplorando este rio acima até êl foz do seu
c:onl1uen'e Ti ba"'.)" , remontando O CUl'SO desLe rie até o ponto
de ignado JlOl' Hermogens, situado acima da colonia militar do
,Jatahy,

E te. engenheiros dividirão a região explorada em t.res
e çõe di tiDcta , a, b, c.
A ecção a, de Hermogen á coloDia militar do Jataby segundo

o re[el'idos en"'enheiros, não se presta a navegação, nem me mo
ü. de uma e cala muit.o diminuta: e sóment.e poderia er cana
li ada ror meio do y 'lema de comportas cujo eusto pediria
ommas enormes.

obre a secção b, da colonia militar do Jat.ahy á serra do
Diabo, passando por Santo I<Tnacio de Paranapanema, ei. o que
deixarão consignados aqu lIes engenheiro em seu relatoria,
pagina 13 :

b A par te enLt'e o Jataby e a sena do Diabo apresenta o de
clive geral de 1:2253, com corredeira cujo declive maximo é de
1: 150 ; e assim, com uma despeza propol'cionalmente pequena,
poder'á ser de maneiracanali ..ada, qu admitta navegação ú. sirga
quel' com animaes por t.rilho de halagem, quer a vapor om 01"

rente mergulhada. »)
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E a parrina eguinte flccrescentão :
«A de peza nece aria pal'a melbol'ar o canues, dando-lhe

uma largura de 5 metl'os e a profundidade de Om,7 no tempo riltR

aguas baixas, P0l' uma ext nsão de :35, lG leguas de !'17:1m (217",0-1,2),
onde se contão 27 cO['l'edeil'as, impol'ta, confor'me o orçamento,
em 632:320$000 »),

O custo médio kilometl'ico portanto da secção considerada el'éÍ,
de 2:913S35J.

A 3' e ultima secção, i to é, a secção c da el'ra p.o Diabo ü foz
no Paraná, é a que deixamos indicada quando nOR occupamo!'; do
I'io Pal'aoctpanema.

Os enO'enbeil'o Keller. declal'ando inLRiramente li\'['e éÍ, na,; 
gação esta ultima secção do rio Pal'anapanema, não consignal'ão
por isso nenhuma vel'ba para o seu melhoramento, pois que as
pequenas corredeinls da ilha do Corvo, da ilha das A[jta " Corõa
de Frade, de Sarancly e do Tuyúyú que se encontrão subin
do-se o rio, não formão o1;Jstaculos à navegação.

Vê,se, portanto, que o ponto onde começa a navegação franca
do Paranapanema ê o porto da serra do Diabo.

Rio Prtl'anri

::\a exten~ão considel'ada deste gr'anrl I'io, en ll'e a;:: balTa do
Pal'anapanemi:t e I\'inheima, segundo o:; engenheiros Kellel'!';, e
cnfr'e as Jo I\'ahy e I\'inlleima, eglJndo O engenheiro L1oyd, o
I'io ParamÍ, apresenta-se inteil'ameote livr ;i navE'gaçcl() e nilo
necessita de obra alguma.

Rio Ioinheima

Pal'a o de apparecimento do baixio de al'eia exi t nle
o engenheil'o Lloyd apl'e entou o eglJinte ol'çamento :
Excavaçào subaquosa no leito, 720 metl'OS a 10$000 ..
Eventuae, 10 "/0 " , .. , .

RIO BRILHANTE

ne t l'io

í :200,~OOO

7201;000

7:920S000

Pal'a o desapparecimento dos baixios de pedras e al'eia exi 
tentes neste ['io, como a conskucção d diques longitudinaes, Q

prçamento ~pre eqLnqo ? lo ng-ellneit'o l..loyd • Q eguiQ,te:



Exmwaç;ü,Q subaquosa em pedra, -1.2:32 metl'OS cubicos
a 20$00U ...............•................. " .

n leito, itiO lllell'O"; a 108000 "
Eventuaes 10 "/u .

8-!:Q40$OOO
7:800$000
9:244S000

101 :684$000

Diques longitudinaes :
Pedra 'ecca em diques longitudiaes, 100 cc. a :"0$000 ..
Eventuaes 10 "/0 .

2:000$000
200$000

2:200$000

Total da despeza 103:884$000
Despeza total das duas secçõe consideradas 111: 801$000

O que dú. 1ara a despeza média kilometrica do
melborameuto dos rios mencionados. ". . . .. ..... 257$..!Jl4

E para a despeza média kilometl'ica de toda a linha
consider·ada , . , ' , . . . . . . . 183$966

O engenheiro Lloyd consider'ando que a largura normal média
do rio Ivinheima regulava 160 metros, e que no Brilhante a lar
gura normal média da tres secções consideradas deste rio el'ão
re pectivamente de 115, 60 e 36 metros. apresentou ol'çamento
para limpar os rios de al'vores nellf. cahidas.

O cu!'to médio. porém, de 18000 qOl' metro corrente ou de
1:0008000 por kilometl'oJ nos pal'ece excessivo assim como o custo
kilometrico médio de 3858000 por kilometro de linha telegraphica
a construir, sendu 350800,) por kilometl'o com 10 "/0 de eventuaes.
Ha ainda a considerar que o desenvolvimento total da linha tele
1 graphica a con ,tl'uir era dado pela medição dos rios, quando a
linha telegl'apbica desenvolvendo-se por terra reduziria conside
ravelmente a extensão medida pelos rios.

VIll

Do porto das Sete Voltas no rio Brilhante ci villa d« M~iranda

O engenheiro Lloyd, em eu estudos, condemnou, por não
deverem ser utilisados pam a navegação, não só o rio Jioac,
confluente do 1I1iranda ou Mondego. como este ultimo rio, desde a
confluencia do Nioac até a villa de Mir·anda.

A extensão, portanto, entl'e o porto das Sete Volta no rio
Brilhante á villa de Miranda constituia a 3' secção do Caminho
de (e7'/,0 D. I::;abel.

Sobre esta secção, eis o que deixou consignado o engenheiro
Lloyd em seu relatorio, pagina, 69 :
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« Ao deixar o rio Brilhante, esta secção do caminho de ferL'o
apre' en la as maioL'es facilidades de construcções no I rim iro'
~)6 kilometros; o movimentos de terra são insignificantes, não
excedem a 3.200 metros cubicos por kilometro. ão muito fraco~

os declives' muito extenso,' o' alinhamento rectos' in iO'ni
ficantes as obras de arte, em nada apl'esentar digno de nota.

Chega- e assim ao cume da sena de laracajú; mas a descida,
que é muito rapida, só se pàde effectual' empregando, quasi
con tantemente, a raml a maxima de VW na exten;;ão total de
12 kilometrcs e 68,1, metL'OS.

Teve se muito cuidado em adaptar as rampa' á natureza do
terreno de modo a obter ·uma linba de facil execução, apezar do
caracter excepcional desta região.

Na verdade nesses 22 kilometros não ha viaductos, nem pontes,
nem qualquer obra de arte de notavel importancia.

Do pé da serra de Mal'acajú a ioac medimos 11 kilometros, e
de Nioac a Miranda 138 kilometros, ao todo 149 kilometl'os. Em
Ioda es a exten..ão da linha) as obras, bem que um pouco mais
custosas de que no princir io da secção, são com tudo muito mode
L'adas, e não exigem descripção especial: toda essa sec~ão, real
mente, é de caracter mai imples, sob o ponto de vi ta da arte
de construir, e apresenta todas as facilidade' quanto ao clima,
abundanciã de materiaes de constl'Ucção, de agua, de lenha e de
todo o necessario para a con tl'ucção e para o custeio do caminho
de ferro. »

No relatorio alludido achão-se não "Ú de criptas o caL'acteres
technico da linha na secção considerada, como o.' orçamento
do custo de sua con trucção.

A villa de Mil'anda está ligada. por agua com a cidade de
Cuyabá, capital a provincia de i\laILo-Gro so pelo rio de seu
nome, Paraguay, S, Lourenço e Cu,)'abtl,

O desenvolvimento deste rio avaliado em 'el'(;<L de 1.2150 ki-
lometros, a sim dist l'ibuidos :
Rio Nliranda, - Da villa de seu nome ü sua foz 110 Pa- k

raguay ,., ,............. 30U
Rio PaI'G(juaU' - Da foz do Mil'anda á villa de Corumbá, 1UO

) » De Corum bel ti foz do Lia S. Lourenço. . ~20

Rio S, Loure71ço'-.,De ~a foz no PaL'agua} á foz do Rio
Cuyaba , ,............... IljU

Hio G'u!Jaúá. - De :'>uü foz 110 l'io S. Louren«o a. capital
da pl,o\'ilJcia,............... -!l)U
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.'0, 'omo d ixamos on.·ignado nO final da pagina 4.3,\, ainua
niLO ,e conliece até hoj as Gondj~0 . ri navegaLiJidad que podem
orTerecer o rio GUl'gueia, da cidade ele Jel'omenha, aonde já
chegou o "apor. alé a 1,lgc')lt de Pal'naguü. esla, e Ol'io Pil'abim ou
Po 'üe. que nella de agua, e que con tituem, com O Rio Parna
liyba, j<i na" gado a \'agol' da foz do GUl'O'ueia ao oceano. o
ramal nOrle das bacia' de le le, em rompensaçiio . ão as mais
fa\'oõ'a\'ei aqueIJa que o[Terecem os amuentes do,'. Francisco,
pelos quae se deve elIectuar a jUllcção da bacia de lésle.

Esla' informações siLO ex trabida do relatorio -l!:Slurl08 ri'
Imita,' ferroas e de naoe!lar:((o na. bacias elos rioe S. Francisco
e Tocantin '.

Eis o qu extl'ul1imos do relatorio alJudido:

RlO GRANDE

Da cidade da Barra a Boqueirc70

(lO Rio Grande tem, lermo médio, 106 metros de largura 3,G3
metros de profundidade, e Oro 'ii de velocidade por segundo, e é
navegavel I ar vapores de pequeno calado da sua fúz até li. Vil1a
de Campo Largo, na extensiw de 297 kilometros em que é com
pletamente desembaraçado de obstaculos; d'abi a Limoeiro na
extensão de 132 kilometros é ainda navegavel, não obstante os
rapidos em algumas CUl'vas do rio.

Acima do Limoeiro começ:ilo a pedra a ponte> de tornar im
passivei em alguns lugares a navegac,;ão de canoas.

São aflluentes do Rio Grande, o Rio Preto, nayeaavel na exten
5.0 de 2G4 kilomelros até a barra do rio apão, o Rio Branco até

Jacaré 61 kilometros, e Rio das Ondas na extensão de 13 kilo
metrOS.

Nas iml11 diações do Rio Grande até Boqueirão ° terreno é baixo
e pantanoso, e suas margens são escas.'am 'nte I ovoada,': para. o
interior' o pajz é um d sertO. Juntoao rio o solo é ar noso, sondo
mais rico para o interior, ecom quanto nã.o seja da melhor quali
dade, é todavia altamente adaptado Li agricultura.

37
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clima é bom e regularmente saudavel, endomeno sujelto a
febre que o ['ia de '. Francisco.

A indu tria dos habitantes é por emqua.nto insignificante, limi
tando-se a I roduzir' o que é l'estrictamente necessaria a eu con
sumo, íazendo apena' um pequ DO commercio de gado com a

illa da Baera.»

RIO PUETO

Do Boquei,.ci0J na fóz do Rio Preio, a Sania Uaria J

na ró::; do I'io Sapcio

II Este 1 io é consideravelmente mai estreito que o Rio Grande,
regulando apenas de:30 a 50 metr'os de largura, e a excepc;ão de
algun obstaculo' l'egulare junto a Formosa ( iluada a 2:31 kilo
metl'os), é navegavel até a íóz do Rio apão, distante 402,7 kilome
tros da Bal'ra do Rio Grande .

.Estes obstaculos cons:stem nos seguintes rapidos : Acima da
Formosa:

Yâo da BatallJa 16,k; Vão de AngicoJ l(),k; Vão de 'al'i
. vaL'a, 2] k; V~LO do Brejo Gnl,nd 31 kilollletro~.

Abaixo da l~ OI'mosa : Rapo a, a i kilLometro', ,Jatúuà, a 12 ;
Mar'imbondo, a 21 ; Porto H.aso, a 37 e finalmente, Atoleiro. a
55 kilometros. Deste, Poria Raso é o de menor' profundidade e
das informações colhidas, consta, que em (em)Jo de ecca (,em
lnl,20d'êlO'ua no canal; com um bum pratico, um vapor póde vencer
todas estas dilficuldaue , no entanto, que com alguma despeza
em remover as pedr'as muito diminuir'ia o l'i coo

O valle de Rio Preto até um pouco alfim da ViUa de Santa RiLLa
(:õituada a 118 kilometro da fóz), é geralmente baixo, exi tindo
ali i numer'o as laguas de aguas estagnadas provenientes da'
innundaçõe do rio por occa ião de cheias e que seccão em s
tiagem.

O terreno é ar'eno o e só em mui pouco' Illgar s se pl'e ta a
agl'icultura, não ha alli floresta, o ólo é coberto por uma gramma
aspera e a vegetação é rachitica e rasteira.

A população occupa- e principalmente com a cl'eação do gado
vaccum.

Entr a Villa ue Santa Ritta e LI fóz do rio Sapão (Su.ntú. M'll'ia,
, 264 kilomelros da rúz do rio Preto), o lerreno muda completa-
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mente de aspecto, tornando-se montanhoso e coberto de bella flo
re ta,

o valie o terreno é de alluvião e nas montanhas de rica argila
sobee rocha ele quartzo branco,

O v,Jlle do Rio Preto regulaem 'nte povoado e contem a Villa.
d anta Rilfa,a \ illa FOl'mo a, a alueia de ~anta !aria e nume
[' a fazenda' de ceiação e pequenas plantações nas margens do
rio,)

RJO SAPÃO

« Este rio sendo e tleito, pois, eegula apena metade da largul'a
do Rio Prelo, (loS a 23 metl'os), e muito profundo não se presta á

naoeoaçeIo a oapm' diz o relatorio,
Nasce em um banhado e uas mal'aens ão pantanosas em

qU'l~i toda a ua extensão, nelle se lanção innumeeos con'egos
I arlindc da ba e do jdanato adjac ntp que acompanbão todo
o eu cur o: e le COl'regos não pa [tO ue banhado em que CI'e ce
em espan to a abu ndancia a Palmeira BlGI'U!J'

telTeno qua i plano de te valle é al'eno o e de uma vegela
ç:ão mcbitica ' peculiae dos Campo' ,ente",

Em divel' o' lllgar'e os banhados 5.0 cercado por fachas de
bella flore ta e de um ólo l'ico,
~a e cal'pa dI! plaoato adjacent eocontl'ão- e rico tel'l'enOS

salitl'o~o e na illlmediações de 'anta 1al'ia (fóz do Sapão)' al
guo tem ido l'U ticamente explorarios pelos habitante do lugar'
com bom l'esu!tado,ll

O eio Sapão tem sua oria m em um immenso banbado iluado
entre as montanhas que formão a ver'tente dos !'ios de ,Fl'au
ci co e Tocan tin ,»

Pela tnln Cl'lrr;ões feitas tenl- e que, a 'Imnclo-,'e a rúz do I'io
Sapão no eio Pl'eto a 402"1,7 dil barra do Rio GI'iwde, e como o de 
envolvimento do !'io Peeto de 26-1 kilometros, egue->õe que.e te
rio desagua nO I io Grande ii 1{',7 kilometl'u' acima ua Ual'L'a dll

Rio Grande; e a 1':18,3 abai xo da v i 1Ill. de am po Lal'ao,
Além de ta lang-a linha de navegação. pen amos que o ['ia apão

poder'á, seL' utili atlo á. navegaç[w á vapor, com o empl'c"o de I'e
bocadores de roda a p0[la-maxime considel'ando-se que, ondo em
geL'al, pantano as a uas mal'gens, hê! eria facilidade em sel'em
ella' alal'gada!'; no::; 1'011tO<: em jue ~e l0i'I1~1 e i"tn preciso.

O gl'aou' uall/i;,lJu <lUilde IlaSl:e u l'io ::ia[Jãu aclia-::;e segunuo u
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relataria, na alLiLude de 2üJm acima da Bal'l'a <lo Hio GI'lJllde
a 436 acima do nivel do mal'.

Ao occidente deste banhado, lê-so ainda na relatodo, corre um
pequeno rio denominauo -!'ia UIO o, que actualmente faz parle
do rio do Somno.

E mais adiante: O rio DinCTO di ta cerca de 20 kilometl'o' da
cabeceit'll. do ['ia Parnahyba, que é perfeitamente navegavel e
divide as pl'ovincias do Maranh~LO e I iauby, pOI·tanto, uma es'
trada de ferro ligando o rio Diogo a parte navegavel do ['ia Par
nabyba sel'ia de gl'ando rtlcance pondo em communicação a pro
vin iasdonorte do lrnper'io com as do centro. )

A.' vista, pois, do que fica l'eproduzido, ainda repetil'emos: não
haveria yantagem em ser estudado o proieeLO apresentado para u
juncção das bacias de leste?

Relativamente ao Rio Gl'unde (de Minas-Ge['aes), que con titue
a linha oriental, só podemos accr'escentar que até boje não foi
ainda explorado este Importante rio.

Con equen temen te, sobre elle nos reportamos ao que ficou con
signado na edição de 1869, tl'anscripto a pagina 163 e seguintes
do presente volume.

Quanto aos l'ios Ivinbeima. e Brilhante, que ~'Jn8IiLuem a linba
occidental, acbão-se elles desc['iptos no capitulo anterior, segundo
os resultados obtidos pela commissão incumbida dos Estudos
do Caminho de ferro de D. Izabel.

Na edição de I8(l9 haviam os deixado consignado que poderia
ser realisada a juncção do ramal sul das bacias do centro, U I'io
1 al'aná, com o ramal !'>ul das bacias de oé'>te, o rio Pal'a[Jua!JJ
pelas duas seguintes linha!'>J a do rio Ivinbeima ou a do rio
Pardo.

A respeito desta ultima, não tendo sido explorados os rios
nella indicados, nada teremos de accrescental' ao que ficou dito,
e, portanto só nos oceuparemos aqui com a I', a do rio Ivinbeima.

Os estudos definitivos procedidos nesta linha, segundo a opi
nião do engenbeiro Lboyd, indical'ão ser prefel'Ível a interca
lação de uma linha ferrea entre o porto das Sete-Voltas, no rio
Brilbante, e a villa de Miranda, no rio de te nome ou no do
Mondego.

Infelizmente, a extensão d,este trecho de linha fel'rea, segundo
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o tef rido engenheiro, é de 2(j9,R8~, sendo o seu custo orçado em
16.244:95131 .j, ou por' kilometro de 60.1928123.

Projectando esta secção, 3', do Caminh? de ferro D. /zaúel,
o engenheiro Lhoyd deixou de utilisar-se da extensão de 319k64
de rios, no do Brilhante, ioac e Mondego, assim distribuido :

BACIA DO PARANÁ

Rio BL'Ílhant -Do por·to das Sete Voltas ao de Sanla-

Rosa................................ 52,50

BACIA DO PARACUAY

Rio ioac-Da villa deste nome a sua fóz no do Mondego.
Rio Mondego-Da fóz do Nioac a villa de Miranda .

96,14
171,00

Para a não utilisação deste extenso de envolvimento fluvial, o
eogen heir'o Lhoyd diz o seguinte em relação ao tio Brilhante:
« ter explorado este rio até o porto de Santa Rosa, mas que para
a linha de communicação que estudára só se utilisaria do I'eferido
rio até o porto das Sete Voltas, abaixo daquelle.»

O desenvolvimento do l'Ío Br'ilhante, entre os dois porto re
fel'iJos, é de 52,5 kilometros.

Sobre o rio Tioac eis o que consigna o relat.orio LhoJ'd :
({ ão projectamo utilisal' a navegação de Tioac, pOI' seI' mai

vantajo o executaI' a 3' ecção do Caminho de Ferro, ~ompl'e

hendida entr o porto das ete Voltas e Miranda, pela sua inca
pacidade para pre tal'-se a navegação.

E' talo estado do do Nioar., consigna O l'elatol'io, que, sem
custosas obr'as, seria impo sivel subir 10 kilometros além de sua
fóz. Logo a 3 kilometr'os deste ponto, encontl'a- e a pl'imeil'a das
8 . corredeil'as q l1e existem nesta secção.

Além disso parece que não seria possivel constl'uil' bal'l'agens
e eclusas, nesta parte do Tioac, em Ort'er o ri co de innundar
os terTeno adjacentes no tempo das enchentes. A largura média
do I'io é de 30m, sendo a menol' curva, proposta para a linha de
navegação, de 22 metros.

O rio Mondego, da foz do Nioac a. villa de Mil'anda, com um
desenvolvimento de 171 kilometl'o" n~LO foi igualmente utilisado
par'a a navegação, diz o l'elatorio, por er sujeito a violentas cheias
em vil'tude de sua ll'oximidade da sel'ra de Mal'acajú, de sorte
que, Ó em tres Oll quatN ponto p.ão ficavam in.teirap)ente
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innundaclos, no lempo das ChUY<:IS, de fórma a ficar r.orfada loda
a communicac,:ão com a reg-ião ctrcumvi inha.

O rio Mondego é muito upel'ior ao Nioac, sendo a sua lal'gul'a
média de 62m e o menor raio de curva de 43m

•

A' vista do que acaba de ficar expendido, a linha que na ediçfío
de 1 69 era supposta de 140 leguR ,da foz do lvinbeima, no Pa

raná, a do Mondego, no Paraguay, flcará assim sub tituida pela
seguinte linha mixla - fluDial-terrestl'e, com o desenvolvimento
de [004,0 5 kilometl'os, as. im nistribuidos :

Fluoial

Bacia do Paraná.
Rio Ic:il1!1eima.- De sua foz no Paranü a

do Brilhante o 20:'.100
Rio Brilftante.- De sua foz no Ivinheima

;ta porto das Sete Voltas.. 231,lGO

Estrada de Ferro

Do porto das Sete-Vollas, no rio Brilbante,
êi. villa de Miranda, no '1undego ...

Bacia do Pard!Jua!J

R.io Mondego-Da villa de Nliranda a "UH
fóz no ParêlgU!:IY· . . . . . . . . . 300,000

73:1- '200

Eo F.

26\),8 5

TOTAL. o o" o ••• o o o ••••••• O" O" 1004,085

Quanto as outr'as linhas indicada no capitulo sob o titulo
acima, na ed ição de 18ô9, niio tendo sido ainda effectuados estudos
definitivos nos rios que qellas figurão, continuarão a ficar con
sideradas como imples delineamentos para serem corregidas no
futuro.



EPILOGO
I

Ao terminar tão longo quão tosco trabalilo, nos julgamos dis
pen,ado de encarecer a utilidade enão a ne 'essidade de erem
convenientemente aproveitados ü navegação e ao transporte, a
va ta rede Duvial que cobre a immensà superfic.ie do Brasil, pai
que de ta mi são encarreaou-se o eu proprio governo. como se
verifica dos trechos do relatorio do MIDisterio da Agricultura,

ommercio e Obl'a Publicas, hoje da Industria Viação e 01 ra '
Publica, referentes aos melhoramentos e navea9.bilidade dos
rios transcriptos no presen te trabalbo, desde o anno de 1861,
em que foi cr'eado o r ferido Mini terio da Agricultura, até o do
pre ente anno de 1 94.

Pela leitura de tes documentos, que. como deixamos dito, per
tencem a hi toria da naveg-ação interior do Bra iI, se reconbecel'li,
entretanto. que nunca foi coaitado a organisação de um plano
~el'al da viação Auvial, no qual fica e indicado quaes os rios
que deverião 'er de preferencia escolbidos para serem explorados
e estudado : plano este que muito deveria ter concorTldo para
facilitar a fixação daquell pelo qual vivamente se tem inle
re ,ado O governo. isto é. o de sua viação ferrea.

E. foi, levado por con ideraçõe de ta ordem que, na edição de
] 69, h.oje reproduzida na pagina 39 do presente livro e creviamo
o se~utnte :

« , e o e baço' rapido q·ue aqui traçamos da futura rede geral
das vias nave~aveis do Bra iI, e que tão to cam ente apresen
tamo . pela 'ar ncia de informações nece sarias, não satisfizer
a legitima a pil'açõe ce te~r<1nde paiz que se adoptem outros
que melbor attinjam o fins que e deve ter em vista, i to é, que
e sat.i fazenilo as mais urgentes necessidades do presente e

prevejão as do futuro.
~las o qu não é po sivel é que por mai tempo continue e I

abandono comglsto em objectos de tamanha im] ol'tanc.ia a futura
gr-andeza do paiz, PQi que o systema que tem sido Itté hoje geral
mente eauido é por demai deploraval.»

« No Bra il em ,qeral ainda não se b'atou seriamente elo melho
ramento dos rios (dizj- em 1877 o en~enbeiro Drs. ilva Coutinho
e Vieira Bueno Filho, em officio dirigido cle I ew-Yorkao Ministerio
da Agricultura, o qual p lo en inamentos que encerra será re
produzido textualmente no arti~o eguinte, II), nem se tem
executa-J.o Qualquer oúra ele importancia. E' por isso talvez que a
realisação ele taes meMoramentos parece demandar g7'andes
despe:;;a e ser acompanhado de innumeros peri,qo . Como em tudo,
o primeú'o passo li o mais ditJlcil mas dado que seia, 7'econllecer-
e-/la entclo que o traúalho nela é teIa orelha e custoso como se

ajJlgurava. »)

Em ]886 CaD ignava o ministro da Agl'icultura em seu re
lataria ao parlamento o seguinte:
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« O Aproveitamento das nossas importantes arteria fiuviae
d 'as e trada que caminham, como meio de Lran 'pone é as
sumplo de tal m.:tgniLude que terá merecido, e Lou certo, a "OS a
e clarecida attenção e e Ludo, Melhorar a navegabilidade de nossos
rio, na maior extensão pos ivel, e abrir canaes artificiae onde
i so facil eja, é pre tal' serviço l'eal e beneficio mui importante a
região por elles banhada, quando e pre Le ella ü cultu ra ou a in
du tria; e conCOl't'er' tambem como factor de extraol'dinar'ia valia
para a pro púricJade e d senvolvimento de sa l'egião, con c
guintementp. pal'a o at:cre simo da [Ol'luna publica,»

r\ 'explol'açõe e a con 'equente obra de de 01), LI'UC\:i"lo do rios
de S, Fr'ê\Oci co, Pa1'l1alJyba,e os do 11aranbão, mandada" executar'
admini lrativamente, e a do Rio das VelbAS, e a dú alto . Fran
ci co, na, sua reaião de, empedida, e pela companhia que se encar
regou d ua navegação, E', finalmente, a do I'ios :\logy-guas li
e Pardo, no g 'tado de , Paulo levada a eITeito pela companhia
Estl'Hda de Ferro Paulista, já é indicio que o Era il vai enve
redando pelo bom caminlio.

El"a crença geral que o m lhorameoLos qu exigiâ.o os no so
rio, no stado de natureza em que elle f' achaúi.o, demandavão,
pal"a e LOl'nar'em navegavei, , a consLl'ucção de obms hydmuJicas
da maio[' importancia, exigind pOl'tanto, para e['em ['eali ada,
do despendio de gro os cabedae !

Esta t:rença, em, ent['etanto, l'obustecida, infelizmente. pOl' pl'O
jectos apresentados por engenheil'o , de obl':1s extemporaneas ou
impraticaoeis. segundo a feliz expl'essão do engenbeiro Robert,
em que depois de apresentarem os orçamentos se apreSi3avão
elJes em declarar que, visto as enor'me de pezas que ellas
exigião, não podião acon elhar a ua execução! '

'on equentemente, o ol'çamentos apt'e enlado;; em o r'onb ci
mento de terr no por oode devel'iâ.o 'e['em as obra' estab lecidas,
não pa ' avão de m 'I'a ostenlação e luxo ,'('.ien~inco,

A vi'ta di lo éexplicav l:t tibieza que a admini t]'açiio publica
mo,'lrava em aventural'-'Ú m empt'ehendimento~ de ta natureza.

J:i: foi sem duvida em t:onsequencia d" algun d-ós projectos
Je,"la natureza, que [ z o ~Ii(]istr'o da Ag('icultura de J O~, dizer
ao parlam nto, em 'cu relatol'io :

« Nos os I'ios. navegaveis em grande ext 'nçõe" tem 11 ce'
sidade de o/Iras hf/d/'anlicas da maio/' ill/po/'t ~n '/fI, e, em alglln '
ponto, e;;;tão intel'ceptado" de ob.'taculo vencioel,~ somente me
diante o emp/'{!(/o de (fI'OS,'OS caúedaes, o que nem a ci ['cum tan ias
financeil'as da actualidade, nem flS 'oncliçõe et:onomiccls da' loca
lidade~ banhada,' pnr este r'ios, pel'mil.t \TI tão t:r)do superar'
eI mnd a li~êll' as s/'t:ções navf'!!ilv6lis, )

Felizl1\ ntf:'. em búa hora 1 mlll'ou-'e o governo d cont,r'ar.tL~1'

o" el'vi(;os de um l}l'oflissional di-,tincLO. ° engenheit'o \Villiam
lilnnl' Roberts, e. em melhor hora ainda. apl'oveitando- de

sua longa pl'alica de tL'abalho hyrll'Lwli 'os, par'a incumbil-o de
exp!Ol'ar o JJgendal'lo rio de S, fll'anci, co,

I{ ret'indo-no~ ao e'tudo que fizemo' do l'elatot'io desla explo
rar<â.o, na memOl'úl Iue a t" respeito publ icamlJ, e1l1 1~82, de
t:laramos que o refp.t'ido [,tliatol'ÍO, era a n/tima pal((ol'a f!/'onwl
ciatl.a snvl'e o rio dt: ,5'. Francisc/), F>lacoDclu..ão é muilo difIerente
daquell<~aque h gamo, em 11\60, quando estuda.mo' o rela to l' i
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do rio Mad.eira, poi. na memor-ia consagr-ada a este estudo,
deixamor' exar-ado o seguinte juizo:

IT?/eli~71wnte, ncio foi dita ainda a ultima palavra soúre o rio
Madeira

Eis os ter'mo com que o ellgenheiro Robe['cs descreve as ob['as
xigida.. para a navegabilidade do Rio de S. F['ancisco, em

gl'ande par'te da ecçào dada como innavegavel pelo engenhei['o
Hal1ell, e o modesto ol'çamento par'a a sua exer:ução :

{( As obr-as que tem pOI' fim o melhoramento da navegabilidade
dess r'io, são Jas mais sim pies,

Nem eclusas c comportas, nem diques ['egulares de alvenaria
s eião nece" al'ios em caso algum.

O leito dcs canaes nas cachoeir'as sendo de rocha dur-a, a d['Q
gagem está 16[,H de que tão. O alTazament.o dos ['ochedo isolados
cl'ia em alguns casos um bom expediente. mas a.. quantidades

em meCI'OS ~ubicos não avulLa['âo muito,
A obl'as LIa cachoei['as consistir'âo :
1." No feclmmento de sahir/as lateraes, pa['ll. impedir a perda da

ap:urt do cané\l particular que fôr scolhido. I to se realisarâ
occuppando espaço ou sabida, po[' onde a agU:l ,e rlispe['niça,
pOI' mei) de um dique w co feito de peliras solta, ou por meio
de um pal'edãu baixo, composto de uma gr'ade ou estacada de
madeil'a Lasca, cheia depedr-as ollas.

2 " Sa cons:rllcçcio de molhes, de exlensação moder'ada, nos
pontaes eie algumas das ilha com o fim eie desvia[' um volume
addicional d agua do abundante supp['imenW do rio, pata o
canal qu fo[' qdoptado: estes molhes podem se[' feitos de enro
camento, ou d~ geades cheias de pedr'a oltas, como for' julgado
mai. conveniente m cada ca o particular'.

3." Em peq\:;eno numero de luO"ar-es, e. pecinlmente nas ca
choeit'as enLrett~ellas e o Váo, na formação de rampa ou cor
rerleiras arti~lci s. chutes, ponões aeLificiaes (1) com o fim de
concentear- ct Clg'U, guia[' a COl'l'cnte de um modo segul'o, atr-avés
das caL:hoeil',ls I C.es.

As obl'a' n'o r~eridos portões consistir'üõ simp1e, mente em
linhas longitudinae' de diques ou pa['edõe compostos de enl'O
camenLo. ou de g['ar·s cbeias de pedr'êl' 'olca .

Em alguns caso I accrescentm'-se-lIão diques transveesaes.
ba.ixo... rle enrocamtj1to ou dt3 geade cbeias àe redr'ns solta"
e.. tend ndo·se dos lalos da rampa ás margeos do ['io : o fim
de las ala P levantar' nivel das aguas ou eepeesal-n' rle moclo
a <lugmt-mtal' a peo[up idad paI' toàa a r-ampa.

NiLo el'üo neces ctr'lal oul,['as obra' na cachoei['as.
Propomos que se eSllbeleça uma profundidade minima. na

exlrema va,ante (lo r'i, de 1/-1. metros, ( 1U,25) e uma lar'gur'a
minima de 30 metros o canal; comtudo pela maior parte os
can«" ter'ã.o ~O meCro.. u mais: de modo que a lal'g'ul'a de 30
metro' rlL:cnl'['er;i em rel' 'vamente limilado numel'O de pontos;
excedendo a prorundidad em .fJeral de 1(4 metrO.

A' grilrles m'ent.:.illnacl«s . m de sel' morgulhadas de maneil'a, que
o topo da e laca.. : dep is de cum pletad.a a gr'acles, e trjào

(1) .J;', explicados a. pllgina. 4l.
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sempre cobedos d'agua, afim de que as madeil'a~ não apodreção
Torlas as cheia podem p<LS 'ar livre."ente sohr'e o dique, pois
i o que a economia d'agua em lae occa'iões é de necessaria,
E' obvio que com um incr'emento geral de volume de agua, Tl<l
ebeias, a pr'ofundidade dos canaes mplborados augmenla!'á.)

O or'çamento das despeza a reali ar- e com os melbor.lmentos
propostos pelo engenbeiro Robert, achão-, e con ignados a
pagina 347 e 3'18, sendo, para a 3' ecção, d 120'75907 m dia kilo
metrica, ti para a 4' secção de 31 S32ti, ram igual exienslo.

Com a apre enlação, pois, de seu relato rio em]8 pl'e tou o
engenbeiro Robert relevante sel'viç.o ao paiz demonstrando que
em gel'al, as obr'as que se deverão executar no nos os r'ios,
sendo da mais imples, não exigião sommasenormes rara serem
levadas a effeito.

Assim, á vista da prescl'ipçães ~fatllidas pelo grand me ll'e,
OR engenbeil'os que po tel'iormen te foeão encal'l'eg~do da ex
pleJI'ação de rios, eguirão a sua pegadas.

Antes, pois, de de ignul' as obras que devem se- executadas
no f'io pal'u tOl'l1al-o navf'gavel, a~sim e exprime elL : «( Estabe
lecido o amplo supprimento de agua no rio, durarte a e tação
mais ecca, e . abendo-se que as c:lcboeil'a, contém canae com a
inclinação conveniente (mai ou meno r guiar ) com u pa
redes e o fundo de rocha,. e não en o a velocid;.tde jas corrente
superior aquella que um vapor de boa qualidadE e pequeno
calado póde vencer com pee teza: o que resta prra , el' deter
minado, é o sl/stema mais vantajoso e economico ie. concentraI'
uma quantidade sL~(Jiciente de agua em um c.mal, de orla a pro
duzir uma naoegaçcio pratica durante a secca;; do o c mal
tambem naoegaoel, qualquer que seja o nioel das arJuas, l)

Como se vê das tl'an crip .ões feitas, o engenheil'QRobert con
tentava-se oom a [Jl'Ofundidade minima. de 0,2- no oAnae' ahertos
"tl'avés das cachoeira nas extremas oasrl1ltes {.o rio, por co
nhecer' eUe, não só a pouca dUl'ação deste tado xG.epciona I dos
rios, como do uppl'imento d'agua que nelle d(veria anJuir, em
virtude das obras por eUe projectadas.

O refel'ido el1genheieo suppuz igualmente ql-e, a velocida,de da
COl'['en teza no ca.nal melhora.do, não fo se sl\)el'iol' ciq uella que
puderia des nvolver um vapor de bôa qualilade e pequeno ca
Iado para podeI-o vencer (',om pr'e teza.

Se já se bavia dado um gr'ande passo, o não havia sido
ainJa. resolviio. E efJectivamente, em casos, ;ioda que eaei imo,
a velocidade da correntrza no canal meboeado, poderia er
igualou supel'ior a de envolvida pelo vaplt' e nesta hypolbese,
este não podeeia transpol' o nlpido.

Vejamos agora como foi r'e olvido e.'e problema, e já em
execução de ba muito no rio MOQ'y·O'uas ú,no E tado de . IJaulo.

O empeego de vapores, de gt'ande vel idade, pequeno calado
e de eoda a popa, egundo o modelo d<s con tl'uido rela casa
Yarroux <f' C., de Londl'e , já fuoccioncúdo de ba moito no paiz.
nos ['ios iVlogy-guassú e Paedo, no E ta de S. Paulo, e no alto
:::l, Fl'ancisco, veio operar uma verdadeiu. revolução no aproveita
men to da navegação de no o rios, I ue até en tão erão con i
derados como não susceptiveis de S['em melboeados paea e
pl'e tar'em á naveO'ução á vapor,

E efIectivament~, o empreO'o destes vapores, veio annullar as
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r.~usas que unicamenLe conconião paI'a a innavegabilidade dos
l'lU '. I to é, a O'rliude velocidade de ua corc'eoteza ou rapidos,
e sobc'e tudo a ua pouca profundidade,

A::; vantagens :la collocação da roda a popa, são assim postas
em relevo na notavel carta do r, engenheiro Hammond, lrans
cr'ipta a pag, 273 do presente livro,

« 1 ,o Poderem pa ar em caTIae mui to estreitos, até eoco tado
no banco de nrf'ia que se formão em divel'sas partes na
e Liagem (e ipecialmente no canae I, e isto em menor perigo,
por'que a roda vai ao mesmo tempo' pelo seu mU'limenLo di pr'e
sH.ndo a ar'eia,

2.":\. ultimas expeI'iencia , feitas com e les vapores, tem
nemon tI'ado que a roda na popa de envolve uma força superior'
ao y terna com rodas laterae , (com as me mas dimen õe ),
por causa de r a força di p nado m parte, a vencer a onda
que é empre for'mada na pOjJft destes bar'cos c1 vapol'.»

Na nav gação do rio 10p-y-gIJa 'sú, diz O Sr Hammond, eslão
empc'egadosvaporescalando 35a4! C nlimetros, com urna roda
motr'iz na popa. tendo a im acce o em canaes mai e treitos
do que, erião lIece sario. e o vnpol'es tive em roda laterae .

O vapor tem for'ça ufficien te nrt r'oda da popa para rebocar 4
lancha rontrallma correnteza ate de 16 kilometros pai' hora.

Para oci/wel' as cOl'l'edeü'a maisfortes, é empregado um guin
cho a vapol', que actua sobre uma corrente lançada no fundo do
canal e nr a na exll'emidad do alto da cOITedeira.

A mal'cha do vapoc' e lancbas, subindoa corredeieas auxilianas
p lo guin ho. de 3 kilom trO por bor'a, incluindo- e a pilrada>;
abaixo acima da COr'[' deil'a. [Jac'a u pender e deixara corr' nta,

om a applicação, pois, dd. corrente mel'gulbada nos canae •
pelo quae são o vapore alado. ['ebocando lanchas de appal'e
c u a bypothe e que figuramo acima, de poder e!' a conenteza
do canal igualou upel'ior a do vapol' r'ebocador.

macllini mo rle te s:v tema tão pl'oveito amente applicado no
Mogy-guêI sü, acha·se perfeitamente descripto na carta já alludicia
rio enO' nbeir Hammond, e como se verá logo em eguida a re
fel'ida arta, o proce o empl'egado nesta naveO'ação já ha'via sido
examinado officialmente.

l distincto engenheiro 'Valtee Hammúnd. que como engenheiro
em chefe da e 'teada de fer'ro Paulista, havia ido incumbido pela
sua dic' ctoria d ie a Europa e ao' E, tados-Unidos, e, tudar os
meios pl'aticos em :'l.pplicaçães naqueJ:e paize paea o apeo\'eita
menta de l'ios de pouço fundo e I'apidos. correspond u perfeita
mente a confiança llelle depositada, e deve ser considerado como
o inteoductor nesle paiz, de Ião gl'ande melhoramenlo li ua
navegação interior. ,

O engenheiro Hammond quer i!' 'inda além, pois que ac
cee centa em ua. mencionada carta o eguinte:

« A companhia Pauli ta, tendo obtido tão bon re ultado , com
o y tema de vapore oe eoda na popa, de guincho a vapor, COr
rente para as corred ira, espel'a poder' vencer as cachoeiras e
correcleú'as do Rio Parelo, até a barra do Rio GI ande, fazendo
,6mente novas canaes onde preCISOS, ))

« Entl'etanto. ll,O caso de encpntr'ar difficuldade que não possão
see vencidas pOI' m ia ia guin 'bo e coerente, ainda r'esta o r 
cm's9 das comporta, , ou planos inclinado com trilhos e carre-
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iões, para passar as lancba de uma altura a outra, por meio de
cahos de aço, actuados por tUl'binas, utilisando as im a for'ça da
agua, como é feito no i\lm'ris (I) e Essexcanal no E::ltados-

nidos, »
E' evidente, pois, que o emprego destas 'compor'tas deverãO

ser mais economicos do que a abertu ra de canae latemes, como
se praticava quando as canalisações no proprio leito do rio não
erão pl'aticavei ou vantajosas,
••••• 0. o ••• o" •••• 0.0 •••••.••••.•••• 0 ••••••••••••••••••••••••••

Relativamentf: aô longo periodo decolTido de 1870 1t 18940 póde
se dizer que for'ão poucas as explorações de rios que se realisa
rão no mencionado periodo

Já em 1870 dizia o illustrarlo correspondente do Pará para o
Jornal do Commercio, no numero dêste jornal de 28 de Janeiro
do ref rido anno:

«( O di tincto viajan te geograpbo o Sr, W, Cbandless regl'es
sou de Manáos no dia 27 e cbegou aqui a 3] do pa ado, bo pe
dou ,se no hotel Europa, e ante-hontem (6) eguiu no paquete
norte-americano Souilt. America pal'a S, Tbomaz, donda seguü'á
para Inglaterra,

Este cavalbeiro é segurftmente o que nestes ultimas 10 ou 2(1
annos mais importantes ~erviços tem feito ao Brasil como geogl'a
pilo, pois que com suas explol'aç-e tem já feito conbecidos tre
dos nossos rios, Tapajaz em 1861, Purús em 1804 e Juruá em
1867, rios que, por com modismo dos nossos geographos e por des
mazello do governo antigo e do governo actual, têm ficado na
classe de terra incognita, em com pleto mysterio até a época em
que o Sr. Cllandless os veiu revelar á sciencia e ao commercio
tae como elle ii.o.

O ultimo theatro de sua explor'ações foi o JUI'UGt, sendo lamen
tavel que o Sr'. Chandle não pude se chegaI' as suas fontes, por
cau a das hostilidade dos elvagen, que o impedirão de pros€:
guir' sells trabalhos ci ntificos.

ão obstanLe, a sei nci<-l deu por aquelle lado um grand passo,
ficando exploradll 9 2 milhas, contarlas da. bal"';1 do rio. no Soli
mões, até algumas milhas acima da fóz do Mú, aflluente cio mesmo
Juruá.

Além dfls 15 posições astronomicas e de var'ias altur'as barome
tt'icas que ficarão rleter'minadas, o r. Chandle 's fez em mai de
42 pontos observações de longitude e latitude para corrigir' o ca
minho.

Póde e ter uma idéa clara do cursO do rio pelos dados obtidos
ne ta exploração. em vista dos pontos extremos seguinte, que
forão detel'minados:

Fàz do Juruci no Solimões. Ponto acima da fóz do Rio :'Ilú

Latitude S.
2°37'36" 7°11 '45"

Longit, ao O. ele Greenwich,

65'43'30" 72°1 '30"

mAo csLe canal nos reforimos a pagina 4 7.



o BI'usil. tüu pobl'e de explorações, ou, pal'a melhor dizer, im
po~ ibillLado desde I 64 de fazer exploril<.;õe,' á. sua CUSLa, con
II'aiJiu uma dividade gnllidãopal'a com o SI' Chandles que tão
inlI'epidamente concol'l'e pal'a, esclarecer o mundo e enriquecer as
ciencias com o conhecimento dos nossos rio., ))
........................................... ' .

O DI', Cal'lo von der Steinen. na ses ão solemne que foi ",ele
b['<1(lfI, a ::lO de Dezembro de 1&34, 1ela Socied:1de de Gp.ogTaphia
do Rio de Janeiro, em sua bomenagem e nê.t. de eus intrepidos
auxilial'es, disse que O Xing-ú, el'a qua i um enteado da geo
"Tapuia,

Ei topicos de u di CIII' o :
(l U enão da provincia de i\latto-Grosso é um do tabol il'O

ma.i inter'es. ante rio globo; no coração da Amel'ica r.leridional
fórlUll corno um divi or de aguas imlortê.t.n\is imas: manda ao
nOrteo ladeil'a, oTilpajóz,o XingLI, o Araguaya eo TocanLin ;
aO sul o Pal'agua.'" ; e Le t['i Le desel'to. rasgado pO[' innumero
l'ibeÍl'õe e ['io inho bel'ço dos gifTantes que trazem fO['Luna e
P['o pel'idade para milhares.

E tào constr'Uindo uma linba ferl'ea no Madeira, e ha muito
tempo que a navegação do Tapajoz é conbecida IJelos negociant ,
que forneceu o gllal'aná. aos Cuyabanos; osvapol'e ['egulares vão
muito acima do Tocantins,

U Xingú, esse, coitado, igual m tamanbo ao Tapajoz é como
que o enteado da geogl'uphia, Começando da fóz pouco era o que
e tava conbecido: o velhos jesuitas tinbão mi sões n'um di 
tdcto que babitão boje o ultimo mOI'ado['e .

O engenbeiro Oliveira Piment,.,l cbe(;ou, em 1872, até :1',30'; em
18-!3. o principe Adalberto da Prus la terminon aº' iagem delle
em Piranbaquara no grá.o 4.

Onde estava o ob tavulo?
Anthropopbngos teeriveis, segundo se suppunba, moravão mai

pal'a cima, Quando depois da descoberta do Bra ii fo['çarão a po
voação iodiO'ena a retirar-se do littoral esta devia ter'-se conCeo
trado no Xingú.

Devia, pois, haver um fóeo de indios, Piranhaquara ao Parana
tinga não se subia nado de exacto Só a bypotbese e a tbeoria
poderião cobeir aqueJle vasto teneno no mappa.

Explica- e facilmente como a~ infoemaçõe sobre as cabeceieas
erão ainda muito mais inceetas do que as sobre u parle baixa.

Existia só um facto bem fundado: infelizmente este conduzia a
o-randfls eeros.

Em 18~O o tenente Peixoto de Azevedo descobl'iu, n'uma. viagem
anojada e feliz, que o rio Piranal,inga vai ao Tapajoz como at1lu
ente de ,i'vlanoel e não do XinfTú, como se uppunha

Esta exploração de Peixoto de Azevedo ficou e quecida por
m nito tempo, até que o Barão de i\lelgaço lbe deu o devido valor.
Pel'tencendo agora o Paranatinga ao Tapajoz, não ficou lugar
pal'a o Xingú, por isso davão toda a parte superior' do XinO'ú ao
Pal'anating-a, contando aquelle bello rio 80 leguas d c:omp['im~nto,

Tambenl a explora<.;ão do Xingú tinha um II'esumI tivo J l'atico
pal'a o interesses de í\JattO-(:rrosso, Esta pl'oYincia, a maior do
lmperio mas só em c0111municaçãu com a outras pelo ParaO'uay,
pI' cisa e de ejê.t. um caminho dil'e ,to pal'a o Amazona', afjm de
estabelecei' commercio mais vivo com o Pará..
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Já esLavão feitos muitos estudos sobre is o, mas não sobre o
Xingu, que é tbeoricamenLe communicação excellente para a
cidade de Belém. ))

Em artigo deste capitulo sob o n. lII. abri mo e 'I aç:o a tran
scriflção do, principat: trecbo do notave' ar'tigo do I', K
Fourlliel' de Flcllx, do Ecnnomiste ",.anr:ai , publieado no Jornal
do Comme,.cio de 20 de Outubl'o de 18nil sob o titulo <l E::;tacto '
Unidu , DesenDolDimenlo Economico e Social.

Em nos 'a opinião, ent['e a cau a que tem concorrido para
que não tenha sido dado conveniente r1esenvolvimento aos
melbonunentos de nossos ['ios, é preciso tambem as ignalol'
a in tabilidade dos mini terios que e tem revesado no poder',
não ó no Imperio, como' principalmente uepois du proclamação
da Republica.

NCl. prlição de 1 69, citando um ir'echo de CO/'dier em que
ob ervava que, o periodo mais notavel Ja nião-Americana,
ob o ponto de vi ta da finanças, el'a o que Gomprehendia o

onze annos de IROI a 1811, de dur'ação do mini Ledo dp 1\1 r' ,
Gallatin ; al:cre centavamo, em nota, naquella época,,, o Brasil
dêl-se o l:11 o inver'so; assim, ue de a Cor ação do Mini tedo de
Agricultura em 1861 até hoje, i tu é, no intervallo de 9 annos,
tem regido ta repal,tição 11 ministros differenles I

Esta cstaLi tica hoje completada, é a ecruinte:
De 'de de 2 d Março de 1861, em que foi ceiario o Mini. teria

da Agl'Ícllltura, até 15 de Novembro de 1H"\9, m que foi procla
mada a R publica" isto é. em 2' annos, Rmeze' e 13di<.l , reg rãu
a I'eparticão da agriculturu 35 ministl'OS difIerentes !

A média, portanto, da administração (Ü1 cuda rninis(l'o, foi
infel'iol' a um anDO, i to é. foi de cel'ca de H mezes e dia

OUl'ante a Republica e ta média foi ainda mai de favol'avel,
poi que de 15 de Novembl'o de 1 8H a 15 de ovembt'o d 1 tIl,
isto é, em t:inl:o anDos, teve aquella l'epiLl'tição 11 millistro'
dilIeren te !

A méd ia, pOl'tan to, du dUI'ação admin isLrativa de cada mini tI'O
foi infel'ior a fi meze , isto é, de cerca dt: 5 112 mezes !

II

1ew-YoL'k, lU de Fevel'eil'o de l877.-llIm, e Exm. 'l',-Pelo'
jOl'nae do H.iIJ de Janeil'O livemos noticia da impol'tante explo
rcl(~ão qll V. Ex, mandou fuzel' no I io Pal'anci. "eus pr'incil'aes
aIHuente::;, Ji,.rados á futuI'a estrada d ren'o de MaLlO-G['u~so. 11

em communicoção com a mais fer'teis e Pl'OdUCL01'a' regiõe::;
daquella provincia, das de Goya7.. Minu (:í-eraes e S, Paulo

A eXJllol'ação I[es~e' J'io re 'olvel·(\. "m no" a fmea opinião, um
do, pI'ablema e onomicos de maior ai 'ance pal'a O paiz, e é I"'"
i, o que, applaudindo a jrléa ele V. Ex., pp.dimo pel'll1i S~IO par'u
submeller ci. appr'eciaçào de V. Ex" alguma con 'idel'açãe , que
o coohecim"l1lO do intAJ'iol' do Bra iI. e a ob 'el'vHç;ão do' tntlJ;.l
illos uydl'Glulicos !los Estaria '-Unid0s no' tem su~gel'ido, e notlenl
talvez seI' Clfll'ovelt1J.do ' na gr'anoe obnl, que V, Ex, etnpr'elreno 'u.

Em 1~70, 11m de n<')::; ctl'l' ",('ntou a t:on:-;idllr>l('áo do Iini:-;Lel'ifJ
da Ag'I'il:ultura, UllJ projel:1 ue ':>Ll'aUil de r '1'1'0, [ue, [Jal'Lindu uu
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cidade da Con tituição pas asse pela da Limeira e d'abi io se
procuraL' a maL~em do l\logy-gua sú, onde começa a sua na e
gação.

E sa estrada constituia propl'iamente doi ramaes da então
projectada linha do Rio Claro, fazendo as im convergir para e~ta,
a producção do d0us importantis imos vaJles do me mo l\logy
guas ú. e do Piracicaba. Esse pl'ojecto, por circumstancia que
não vem a peopo ito aqui mencionar', deixou de er attendido,
ma foi realisado em parte pela com panoia Pauli ta, com a con '
trucç"o do ramal do Mogy-gua ú, ficando prejudicado o de Piraci
caba, por causa da pretençiio de an'azoada da companbia Itaúna
d levai' uma linha por tolla a do oe te até a cidade da Consti
tui ão,

E' incontestavel e e tü na con,.ciencia de todo que conhecem a
geographia de sa região, que o ystema fluvial, mandado estudar
]Jor V. Ex., ha de coneoner de um modo extnlOrdinaeío pal'a O
povoamento e pL'Oducção do melhores terrenos. que demoram nas
fr0nteira de:::' Paulo, l\linu. -Geraes, Go 'az, Matto-Gro o e Pa
rauá, 10"'0 que for'em de Lruidos os obstaculo , que apre então
alguma achoeiras. O l'io l\logy-gua,sú, e a 1m o rio Pardo,
seu aftluente: o rio Grand , que recebe a agua, reunidas de
ambo ; o I,u'anahybacom eu iooumero, 1l'ibutal'io , o Pal'anà,
o Tieté o Brilhante, Ivahy, I'io Par'do e muitos OUtl'OS que entrão
no Paranü, erviriio aos tran pOl'te duma vasti ima região
cuja pt'oducção fu tura convergirá pant O, "tremo e taçõe in
t<:lrm diHl'ia das estl'ada de fel'l'o do ~Iog.r-gua lL e do Pira
l:i~aba. A exten ·ü.o apI'oveitavel de todu' e es 60 é maiol' de
800 leauas. e por aqui se póde avaliaI' da imrol'lancia do eSLlldo,
lU -e tÜ. executando para o aproveitamento de tão "'rande ri

queza natural.
U 100 leguas de CUl'SO do PLu'aml, da cachoeira de Sete-Qué

da Li OIlf1Ut3nCla rIo Pal'unah.vba, lia aplma doi obstaculos ~e

I'io : a cachoeira do Urubü-Punga e a COITedeil'u rio Jupitl, Da
fó/, do Pa1'l1ahyba a pcu'te dos Allicuri , por' elle e pelo I'io do
Bois, na distancia de 90 leguHs, 11a apena' tre cachoeil'a' duas
no pl'imeiro e urna no egundo,

Pelo Rio Geande e l\loO'y·gua . ú ao extremo do ramal da com
I anhia Pauli ta, conLüo-'e 80 leguas, havendo nessa extensão
cinco cachoeiras.

Não abemos dizeI' a V. Ex, quanta cachoeir'as exi tem nO
Rio Gmnde, entt'e a fôz 00 l\logy-gua sú e a ponte do Jaguaea,
nem tão pouco a do Rio Pal'do, de ua fóz á povoação do ribei
rão Peeto, poeéll1 atLellta a declividade do tereeno, que é unifoem<:l
el11 toda essa regiiio sedi men taria. acn:ditamos que não sel'á
maior do que a da linha de l\log,\'-gua~sü,

Assim, roi, admittimo que o numero de cachoeil'as nãO ex
ceda de cinco nA'ses doi rio

() eio Paranab,\'l.Ja além da [Ú:l do rio do, Boi. pôde ser utili
,'ado pm grande extensão. e!!undo o ['eeunhccimento feito pelo Dr,
\Vhitakel': admiltimos, poeém, tre' eachueims o.e te rio, paea
ll1fl.i , "'uI'ança d nos 'o cal 'U lo.

~eO'uudo a' viagcn;; r~cent mellte {pilas no rios Pit'acieaba e
Tiet;até o \l11['to de Lençóes. só litl. nes'a exten. tio toda a ca
(:hoHiea~ (lo can"l Tol't : e comu se dept'el1f'nd das infOt'mações
do Ul'. B'~nj,dnin l<rallklin, 'hefe da comlllissàu numeada por
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V, Ex., a navegução do Tiefó e e,;tentler'ü, até o "altQ do . \'ll
nliandavn, depois de algumas pequelHl uura-,

::)u rpondo, pai , que !ta 11 'steS rltd rius, 'i nco o!Jf':tucu los, eJa
cidade da. Constir,uiç;io ,w Avanhanda\'u teremos ao todo viniL! ca
choeiras a yeneer, todas ella~ em rios de ag-uas abundanle!';, e
que sendo eoilarl,7s /)01' meio de canaes laierae ' (I l, e!';rabeleeel'Ú.
a. navegaç;üo continua por mai' 800 leg-u;l;';, lip:'lda 'a. f'xtrel110, de
dua yia' ferreas, que e,'tabeleL'em a eOl11ll1uni 'UtJlO l:UI)1 os illl
pOl'lallteS mel'cadO de ::)alltos e Rio de ,Janeiro, urna yez que ;;e
u';Ire de remover o olrlaculo que e:"i 't entre OR l'io,' 'I iel ~ t' Pa
l'anü, de AvanLiLlndava a Hupura, ou anteS do JJrim,jro rl" 'to

"alto" até O L'io tl'onco: pOL'quanto. seguudo a inf rllJu/;üe, do
DI', Benjamin Franklin é il11pmtiravel a nayegaç;},o du rio l~l1tl'e

O doi' altos, Demai , como o Tieté amue an IJetmná enll'e dua::;
cachoeira, a de UrulJú Punga e do ,Jllpiü o ob,tacuJo f'nU'e Asa
nlnndava e ltapllr'a nüo te!!! grande yalor, porqu', quull'juer' que
fo '~e a e:"lensào obstruida, havia ne 'e sidau ... de doi' canaeS
para e e,Labelecer a cammunica<;üo directa entre os düi!' l'ios e
a navegu!,'ão continu', cio tl'onco,

A sim, p"is, a con tL'ucção de doi canae, um rartinrlo ,la
paL'te uJler'ior do alto de Urubú Punga, a de AvanhaneJava. e
OUtL'O daqui a. par'te inferior do Jupiá., l'e 'olve completan ente O
problema, J ermitlindo o livre tI'an aito no Parana., e 11 passagem
d ste pal'a as agua livres do Tieté,

No E tados- nidos, apezar das numeras imas e tL'ada de
fer['Q que existem. slendendo-se por mais de 120 mil kilometros,
apezar da bar'ateza de eu' fretes, que regulão a 50 réis por tone
lada e por' milba, é con tante o empenho do governo gera.I e
dos E taoos mparticular'!lo apl'oveitamento de todos os cur','o
d'aO'ua para sel'vi['em ao tl'Rn Q ])0['tcl ' Só o estado (Je New-\'ork
pos 'ue I 000 milhas de canae , Rem faJ]ar nos lagos e pequenos
rios, que são aproveitados mediante obr'a' bydrautica ' E note
V, Ex, que neste paiz a navegação interio[' só tem lugar tluranie
sete meze no anno em consequencia do inv rno,

A gl'ande reducção rio ])re\o de tl'iln porte, que se obtem pela
navegação, ju tifica o empenho con,tanta em 'e apl'oveitat' as COl'
rentes ainda as mais insignificante, ca, o em que se acha o rio
Leigh. por exemplo, apezar da dua estl'ada dl\ feLTo, que
COl'['em pOI' suas margen ,sendo aproveitado p'tri1 navegação at~
bem perto das ca!Jeceil'as, E se de te paiz, onde o tl'an parle tel'
re tre é tão barato, como ficou dito, se trata incessantemente da
navegação inteL'iOl" dobl'ada r'azão temos nó no Brasil, onde o
frete nas e tradas de feq'o é quatro vezes mai caro que no
E tados-Unido '

Segundo OR estudos que fizemos nos l'ios Osw g, chuzkill,
Sacke['ll.Da, DelawCl.l'e Schigl e outros, e tamos convencidos que
com despezR relativamente pequena se p6de realiza[' melhora
ment.o que V .. Ex, tem em vi 'ta e labelecer para utili aL' uma
da regiões mais impol't.antes do paiz" facilitando ° tran ito das
nUlDel'osal:! corl'enles, que alJi e tão pedindo o .w:"ilio da industl'ia
para el'em uteis á lmmanidade,

No trabalho bydraulicos dos Estados- nidos, nos ['los que
acima apontamos, empregou-se geralmente a madeira pum

(I) O gripbo é nos o,
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açudes, e só como excepção o tijolo e a pedra, resultando dahi o
baixo preço das obras e consequentemente o grande numero
deHas.

Açudes de pinho no rio Schuykill tem chegado a durar 40 annos
(de ltil9 a 1 '58 e os que farão construidos em 1851 e 1855 con
servâo-se até boje em perfeito estado, tendo a experiencia de
tanto tempo demon trado não só a segurança dessas obras como
a desnecessidade de con truil-as de outro material, salvo cir
cumstancias excepcionae uma ou outra vez. o Br'asil, onde
exi tem m'Ldeieas de primeira qualidade, a sua duração nas
obras bydraulicas deve ser supel"ior á do pinho nos Estados
Unidos; deHas nos devemos utilisar de preferencia a qualquer
outro material.

Os açudes de madeira, a que nos referimos, tem custado de
45100 a ü5300 I?or metro cubico, incluido material e mão de obra.
A secção médm dos açudes n cessarias nas cachoeiras é proxi
mamente de 100 metros quaL1rado e assim teremos que a des
peza com uma desta obeas de comprimento de 100 met1'Os, regula
por 70:0008000 proximamente.

Este orçamento ba 'ea- e :1OS seO'uintes elementos:
Jomal de operarias 1$800, pranchões 36$000 por mil peso, outr'as

madeiras 188000 pela mesma medida, cavilhas de ferro a 240 a
libra, pedra para enchimento 28200 o metro cu bico, pedregulho
900 réi idem.

Este preço val'Ía conforme as circumstancias dos rios de que
depende a altura e largura dos açudes.

Aqui nos Estados-Unidos, onde a maior parte dos rios é pobre
de aguas. dá-se grande altura aos açudes, com o fim de represar
a oreente e elevar o eu nivel.

os rio do Beasil de que no occupamos, quasi todos muito
abundantes d'uO'ua, não é peeci o tamanha altura como. a que aqui
_e emprega, sendo nece saria apenas uma obra, que uniformise o
nivel na parte superior da cachoeira, represando as aguas em
pt'egue na escolha e tanto quanto bastc para permittir a con 
trucção da eclusa lateral e o trafego livre dos f)at'cos.

Em muitas cachoeiras não serão precisos mais do que o açude
e uma eclusa latet'al, regulando a despeza com ambas estas obras
em 150 a 200:000$.

Admittindo o caso mais desfavoravel, póde evitar os 20 obs
taculos de que acima fallamos com a despeza de 6.000:0008 pro
ximamente. desI eza compen ada completamente, attenla a van
tagem extraordinaria do livre transito de mais de 800 leguas
de rios.

Para que V. Ex. possa avaliar do custo de algumas obras cons
truidas. de pedra no Estado de ,Jew-York, citaremos tres açueles
monumentaes.

O açude Cahoes no ri9 Mohank, Canal Champlain, medindo 495
metrus de comprimento cu ·tou 50·1:000$000.

O açude em eneca Falls no ['io Hudson mede 396 metro de
comprimento e custou ao E tado 262· U08000.

O açude em Glens Falis no rio Hudson de comprimento de 30-1,
meteos importou em 225: OOOSOOO.

Mas como acima dis emos, devemos no Brasil dar preferencia
á madeira a qualquer outl'O material.

Antes de proseguil', pedimos permissão para. chamar a attenção
38
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de V. Ex. para o notavel facto de que o custo de concertos por
milha na obras d'ade dos canaes de e,,"-York é menos dr) me
tade do custo de concel'LOS pOI' milha da estrada de ferl'O cen t l'al
de New-York, a qual corre por grande extensão ao longo dos
mesmos canaes. E se este notavel facto economico se dá com
um canal, que é por si mesmo uma obra d'arte, póde V. Ex.
avaliar o minimo de despeza em concertos necessarios em um
cursO de agua natura!.

Proseguindo na exposição do assumpto de que nos occupamos,
tratemos dos vehiculos. As barcaças que navegão o rios e canaes
deste paiz têm a lotação de 24.0 toneladaE:, no maximo e calão
até um }m,50, Não temos necessidarie de empregar vehiculos de
tão grande capacidade, bastando-nos por muitos annos barcns
de lotação de 100 toneladas e Om,jO pouco mais ou menos de calado,
de modo que poder-se-ha estender á navegação em grande escala
por todos os cursos d'agua de mediocr'e importancia.
O~ rebocadores neste paiz têm a fOI'ça de,60 cavallos, termo

médiO, mas nós podemos empregar os de 30 ou 40, sendo os
comboios compostos de sete barcaças; porquanto spgundo lemos
em joroaes de S. Paulo, na primeira viagem de experiencia nos
rios Piracicaba e Tieté, o vapor Piracicaúa de força de 25 C3.
vallos, rebocando uma lancha de lotação de mil anobas com
<i0 libras de pressão, gastou 15 horas e 45 minutos; experiencia
admiravel para rios em que não se fez uma só obr'a.

No salto de Lençóes, rio acima, gastou- e o dobro do tempo,
tendo-se de levar a pr'essão até 80 libras nas cachoeiras do canal
Torto, E como O trafego ha de ser maiol' nesta direcção, pOl' i o
dissemos que devemos empregar rebocadores de maior força
que o Piracicaúa.

A em preza que tomou a i a navegação a vapor dos rio Pira
cicaba e Tieté, acaba de realizar com succe so a prImeira ex 
per'iencia até Lençóes, certamente estender'ti, o s I'viço até
Avanhandava e Par'aná, quando o governo houve!' de impedido o
caminho,

Em 1872 tambem um habitante do interior' de S. Paulo pediu
pI'ivilegio parilo a navegação do Mog,y-guassú e o transporte da
)Iroducção nessa rica recrião se estabelecerá logo pela iniciativa
p:.tl'ticular, desde que o govel'l1o mande executai' as obras para
evitar-se o embaraço das cachoeiras. Attenta a importancia das
localidades, os melhoramentos de nosses rios devem começar pelo
Piracicaba, Tieté e Mog,y-guassú, seguindo-se os rios Grande e
Par'anahyba, na linha de Matto-Grusso e Goyaz. porque a utili
dade de mais obras depende da consti'ucção de outras, de modo
que não haveria vantagem em executai-as ao mesmo tempo.
Uma vez construidos os açudp.s e eclusa nessp.s rios e no dos
Bois, ter se-ba desde logo aberto as communicações entre o
porto de Santos, os centros de S. Paulo e lI1inas-Gel'aes, o sul de
Goyaz e a pI'ovincia de Matto-Gro so, ou uma extensa linha de
na vegação, que fecundal'á essa região toda, promovendo seu ra
pido povoamento e cultura.

O melltoramentn dos rios que V, Ex. mandou estudar é de
momentosa net.:essidade, e agora que elles constituem o comple
mento propriamente de importantes vias fen'ea. O mesmo
acontecerá com o melhoramento do rio das Velbas quando a
eskada D. Pedro H alcançar o porto de Sabará, No Brasil em
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geral ainda se não tratou seriamente do melhoramento dos rios
nem se tem exeeutaclo qualquer obra de importaneia. E' por isso
talve:; que a realisação de taes melhoramentos parece demandar
grandes despezas e ser acompanhada de innumeros perigos. Como
em tudo, o primeiao passo é o mais difficil, mas dado que seja,
reconhecer-se-ha então que o trabalho não é teia arduo e custoso
como se a,ffl{]urava. (1)

Fazendo votos para que V. Ex. leve por diante, e possa realisar
o melhoramento dos rios de S. Paulo, Minas-Geraes, Goyaz e
Matto-Grosso, pedimos desculra a V. Ex. de termos roubado
tanto tempo pl'ecioso, e aproveitamos a opportunidade para re
naval' a V. Ex. os nossos protestos da mais distincta consi
deração e respeito

Deu guarde a V. Ex.- IIlm. e Exm. Sr. conselheiro Dr.
Tbomaz Jo é Co lbo de Almeida, ministro e secretario de estado
do negocias do agricultura, commel'cio e obras publicos.- J.
M. Silva Coutinho. - Francisco de Assis Vieira Bueno Junior,

(Communicação dil'igida dos Estados Unidos, em 1877, ao li
nisterio da Agricultura pelos engenbeiros Drs. Silva Coutinho e
Vieira Bueno Junior.)

UI

A maior par'te dos povos possue uma navegação interior. A
França e a Allemanba acbão-se, a este respeito, em boas condi
ções, em virtude dos seus systemas fluviaes e da canal i ac;ões
que os completar'ào. Cercada do mar por todos os lados, a lnp-Ia
ter'l'a é menos b m dotada; mas, levando em conta a dimen ões
du seu terl'itorio, aR uas necessidades são menore~. m do
objectivos l'eaes da Russia, uma das mudança que ella deye
operar logo que 111'0 permit1ão os eus recur'sos, é completar o
seu ystema fluvial e dotar-se de numerosos canaes. Ha m1lito.
seculos qnoa China fez, nest l'amo, maiore prolTresso do que a
EUl'opn.. Dispondo de doi rios m::tO'niflcos !Jue vão ter ao ma!',
correndo quasi parallelamente, ella os reunia pOl' meio de 1lJl1;~
va t~\ canalisação que ella conserva hoje com tanto cuidado como
outr'ora.

i\Ia nenhum dos systemas f1uviaes da Europa e da Asia pódo
ser comparado ao systema fluvial dos Estados- nidos, que se com
pletão pOl' um syslema de lagos absolutamente extl'aol'dinario. Em
nosso estudo l'eeente sobl'e o valle do Amazonas, mostrámos a
importaneia que terá. em época mais ou menos l'emota, e. e rei
do rios. que se poderá communicar mui facilmente eom a bacia
do Prata o eom a elo Ol·enoco.

O systema f1uvinl elo Amazonas é mais, muito mais extenso e
muito mais poder'oso do que o do Mi issipi, mas não pOl;' ue
,yslema de lagos; não possue aquelln. serie de Iflgos magnifico,
que se eommunieão uns com os outros, c que constituem, como
o diz o Sr. Réclus, um i\lediternweo interior, no qual nenhum
navio estrangeiro póde intl'oduzir-se. Não bn. nenhuma pirntil!'Í:t
musulrnana, gl'egn. ou ingleza que temer. O americanos alJi

(1) O gl'ipho {, ainlln 110'~O.
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remao sós depois que os francezes, que os descobrirão e for~o o.s
primeiros a navegai-os, renunciarão aOs seus direitos de pr'lmel
ros occupadores. Cumpre reconhecer que os amerieanos melho
nlrão extraordinariamente tudo quanto a natureza lhes prepa
rára.

Todos os nossos amigos que farão visitara exposição de Chicago
encontrarão em Nova-York o bell0 rio Hud on. I elo Hud on·
Nova·York communica com todo o systema de lagos e de rios
dos Estados-Unidos. Terião podido, abandonando as vias-ferreas,
tomar a via fluvial e a via lacu tre, passar par'a o Canadá, chegar
até Manitoba, COmo o fez ulLimamente o Conde de Turenne, em
uma excursão de que elle publicou a narl'ação, voltar pelo lago
Michigan, percorrer à vontade Chicago e a vl D7'ld's Fair, galgar
o MissIssipi, descer atê ova-Orléans e voltar para a França, quer
remontando até ]ova-York pelas mesmas via, ou pelas Floridas,
pelas Carolinas) pelas Virginias, quer pelas Antilhas. _

Foi para explorar e te vasto e unieo sy tema de navegaçao
interior, fluvial e lacustr'e. que os americrnos consagl ar'ao os
seus capitaes e os seus esforço, porque e te systema lhes é tan}o
mais util e mais fr'uctifero, porquanto as conentes da immigrac'lO
se dirigirão para o centro e par'a o Far-West. Chicago, a segunda
cidade dos Estados·Unido, acha-se preci amente situada DO
meio deste immen o systema; ellaé, muito maisdo que ova
York, o coração, o fóco da verdadeira civilisação amel'Ícana. Ha
de ser no pl'oximo seculo a capital da grande confederação.

Foi uecessario a principio completar a obra da natureza. Os
Americanos empregarão nisto mais de 250 milhões de dollal's
seja 1.250 milhões de francos- depois, Cl'ear uma marinha mer
cante em correlação com a enorme exten ão deste systema. A
superflcie dos lagos no seu conjuncto é de 255.450 kilom trOs
quadrados,

De Belle-Isle ou de Gaspé, no S. Lourenço. a Duluth, no fundo
do lago Superior, a distancia é de 3.957 kilometro . Quanto tis
vantagens que tirarão de. se apel'feiçoamento do seu l\1edilerraneo
inter'ior e da sua explol'ac.ão, forão de duas e~peci s: de uma.
parte abaixarão o preço dos transpor! , o que era indisJlensav~1
aos p['oductos destinados, em grande parte u apres ntar-se meus
tarde nos mercados europêos. Em uma nota, apresentada Am
5 de Dezembro de 1890, ao Congresso dos E tados-Un\dos, o
secretario da associação dos tr'ansportes nos lagos calcula, que o
conjuncto das mercadorias, que escolherão a via do lagos, re
presenta. para 1890, um valor de 305 milhões de dollal's, ou
1.525 milhões de francos.

O Sr. de Chasseloup-Laubat, em um relatorio apresentado fl.

Sociedade de Engenheiros Civis de Pariz (fasciculo de Outubro
de 1892), ao qual já recorremos, avaliou em 600 milhões de francoS
ou em 120 milhões de dollars, a economia realizada em um anno,
graças aos transrortes por agua no' lagos, pOl' causa das tarifas
acLuaes das companhias de estradas de ferro, apezal' das con
cUI'rencia que se fazem umas ás oull'as as diversas companhias.

Em 1890, o tl'afego das mel'cadorias nos lago repl'esentou
22.6°/, do trafei{o total das mercadorias em todos os caminhos
de ferro dos E tados-Unidos.

Só para os tl'ansportes ele trigos da fal'inhas expedidas de
Chicago, a ecol1omia~ em razão de 8 cents por bushel (alqueire)
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(331itros) representa 8 milhões de dollars. Em 1891 Chicago ex
pedio 104 milhões de bushel ou 36 milhões de hectolitros.

De resto, não é ó nos Estados-Unido que se derão o maiores
cuidados ao desenvolvimento das vias fluviaes e lacustres.
Acontece o me mo em todos os povos que dispõem de recur';,os

ulficientes pam esse fim. Em 2891, em uma rêde de 12.837 kilo
metro (l'Íos e cunaes) a França tinha umacapacidade de :25.181 :1)50
toneladas; a Inglaterra, 20 milhões de toneladas em uma rêde
de 7. ::l60 kilometl'os; a Allemanha, 21.000 tonelada em uma rêde
de 27.'100 kilometros, e a Russia 105 milhões de toneladas em
uma r'éde de 33.880 kilomeLros.

O y tema inteiro compõe-se de seis lago, e de tres rios para
os quaes o S. Lourenço repr'esenta o papel de factor commum.

O Hud on é um dos dois rios que CODstituem o grande porto
de I ova-York : um caDal o une ao lago Champlain, situado muito
pel'to da fl'onteira can.aden e. A via fluvial do Hudson em Albany
é uma das mais bellas e mais fl'equentadas dos E tados-Unido .
As duas margens do rio estão cobertas de habitações; cil'culão
no rio navios de toda a e pecie.

O canal que une o Hudson ao Jago Champlain (1) é navegavel
dUl'anLe sete meze ; quanto ao lal:l'0 Champlain, tem 2001ülo
metros de comprimento sobre 25 de larO'ura, com uma cil'cum
ferencia de 450 kilometros. O Richelieu é o seu desaguadouro no
S. Lourenço.

Como esta communicação é intermiLtente, ficou resolvido est.a
belecel'-se outm que fOl'maria abel'tura para o Hudson no lago
Erié, pondo as 'im Nova-York em relaçõe~ dil'ecta com Montreal,
por meio de diver as eclusas entl'e o Hud on e o lago El'ié de
um lado, e entl'e o lago Et'ié e o lago Ontal'io do outl'O; o lago
Champlain sera igualmente unido a e ta grande linha por eclu a .
Haver'á ao todo 9 eelu a . Leval'-se-ha 28 hOl'as do lago El'ié a
Nova-York e 32 do lago Erié a Montreal, ao todo 60 hora, A
linha tel'á pedo de 1.600 kilometro ; são es as gl'êwde::: obl'as
que se podem vel' actualmente empl'ehcndidas graça à forç:a
dos capitaes e ao progre os realisados pela industria. A
eclusas sel'5,o de aço e e parecerão com enOl'mes caixas r'ec
taugulares. Quel'em igualmente m 1hol'al' e augmentar os meios
de communicação entl'e os outro:: lago, de modo a que toda a
embal'cações commel'ciaes possão facilmente atravessar os lagos
e o eus canaes para ir ao mar e reciprocamente.

Actualmente o S. Loul'enço é a grande arteria de todo o sys
lema de lagos dos Estados-Unidos, pelo menos do norte, onde se
dá o seu principal desenvolvimento, os americanos de ejarião
emancipar-se dessa especie de s l'vidão, pois oS, Lourenço per
tence quasi que inteiramente ao Canadá.

O S, Lourenço sabe do lago Ontario pelo lago de Mil llhas, O
lago Ontari0 (o lago bonito segundo a tradição dos IroQueze )
tem uma profuodidade de 90 metl'os, um compl'imento de 2~0 kilo
melro obl'e 100 hlometros de Inl'gura. Muita. cidade ahi
constituem centr-os commerciae ,Niagaea. Toronto, Hamilton,
O "'ego, Kingslon. Passa-se do lago Ontario para Olago El'ié ou

(1) Cilado na adi fio de 18G9. pagina 7D do prcsente livro.
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lago das Cerejas, pelo Niagara, e o grande canal que contorna
as cataractas. O lago Erié tem muito mais importanc1a que o
lago Ontario. Primeiramente ofl'erece á navegaç:ão a vantagem
decisiva. de ter o mesmo nivel que o lago Huron, com o qual com
munica e que o lago Michigan, depois acha-se mais ao centro dos
Estados-Unidos. Buffalo foi fundada quasi no ponto da juncção
com o lago Ontario. Outras cidades: Sawdosky. Toledo, Char
10tteviJle. Ton1'lwawk. O movimente. maritimo é muito activo:
5.310.370 toneladas em 18 9. Buffalo é o porto principal no lago
Erié, do mesmo modo que iagara no lago Ontario. .

Em I 30. 1921 navios frequentarão o porto do Niagara, capn.
cidade 495.916 toneladas, e H)56 o de Buffalo, c:\pacidade 283.100
toneladas. Os americano projectão mais canalisar o Mohawk,
que sahe do lago Erié, e pol-o em communicação, perto de
Albanez, com o Hudson O Erié tem 400 kilometros de compri
mento sobre 130 de largo. Acha-se situado a 117 metros acima do
nivel do mar.

Communica com o lago Huron pelo rio Delr'oit. O lago Hur'on
já é uma especie de mal' : cir'cu ito, 1.300 kilometl'os; 322 kilometros
de comprido por 250 de largo, profundidade 110 metros, E' cer'
cado ao norte por outras dilas babias igualmente importantes.
Como o pa o de Lim Kiln no rio Détroit, canalisado, nas pr 0
fundidades sufficientes, e tá em construcção um novo canal que
terá 2.225 metros de comprimento por' 91,11144 de largo, com uma
profundidade de 601 ,10.

A luncção natural do lago Euron é pór em communicação duas
outras massas de agult muito consideraveis, ao noroeste, o laO'o
:::>uperior e ao Sul o l[lgo Michigan. A communicação com o lago
Superior faz- e pelo rio Sainte-Marie, antiga r'ecurdação franceza..
Este rio tem um kilometro, e por vezes dous, de larO'ura. Com o
lago Nlicbigan a communicaçáo se faz pelo estreito de Mackillan
e l'Ío Sainte-Claire.

O lago Superiol' é o maicr lago da America do Norte. OH
Estados-Unido só possup.m deJle as margem:; meridionaes ; cir
cumferencia,2. 00 kilometros, comprimento 500 kilomeLr'os, lar
O'ura 257 kilometros, com uma profundidade que varia de 300 a
200 metros, altitude 185 metros com uma inclinação bastante fOl'te
paea o Oceano Atlan tico.

Os Estados que o circumdãn siio os Wisconsin e o l\linnesota
que são con tados actualmen te no numero dos mais prospel'os.
Esta prosperidade é aLte tada pelo desenvolvimento da cidade de
Duluth q ue se fundou na margem do lag/J, no mesmo local em
que existiu outr·'ora a p~q;;.ena cidade de Saint-Louis.

O lago conserva aindn., de certo modo, recordações francezas
taes como a ilha Royale-po!'quc [ol'ão os F['ancezes os primeiros
que aIJi apparecel'iio. Mais de qua!'enta affiuentes o alimentão,
entre os quaes o St-Louis, considerndo como o primeiro braço do

t-Laul'ont. A certa distancia corre o alto Mi sissipi, que sahe
do laO'o vVinnipeO'. O lago uper'ior é um verdadeiro ma!', sujeito
a vel'dadeiras tempestades. O porto de Duluth que serve para
a exportaçõe do Minnesota tomou, entretanto, grande de envol
vunento; e 'tabelecerão-se ahi estaleil'os de constr'ucçã.o nos quaes,
e':O 1892-03, empregar'ão-se perto de '10.000.000 de francos em
dlfferente' navios. Em 1892 a capacidade do rio SainLe-iVlarie niio
e1'<1. inferior a 11.200.000 toneladas das qua s 8.000.000 de tone-
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ladas pal'a Duluth onde cal'l'egarão ou descal'~arão 4.000 navios.
Não é sem duvida. o cnol'me mo"imento de Chicago, ma Duluth
não tem menor futuro. O negociantes e os armadore de Duluth
sonbão facilitar mais ainda os meios de commel'cio com a Europa,
nomeadamente com Liverpool; dosejarião que uin navio car
regado em Liverpool possa chegar directamente a DuJuth, sem
ser retardado pelos di ver os canae , I assagens, eclu a . Preparão
uma tran formação completa do~ rios Sainte-Marie e Detroit. O
lago Supel'ior importante panJ. os minerios de coul'e, torn':l.-se
igualmente importante para os minerios de fen'o ; o carrega
mentos de minerios de ferro augmenlal'iio muito em E canaba,
l\1onquetto, A hland, T",oharbour e Gladstone.

Entretanto, durante muito annO ainda, a actividade interior
nos Estados- nidos continuará a diriair-se para o laao ulichigan:
contol'no 1,170 kilometros, compl'imento 520 kilomeLI'os, 175 kilo
metros de largura, profundidade média toO metros, Chicago acha
se de certo modo situada á beira de um UJar. O lao-o confina tl'es
E tados : o Michigan, o ll1inez, o,, i consin. E~tabelecêl'ão-se na
suas margens innu meras cidades: Ch icago, com 1,200: 000 almas;
Milwaukee, com 300,000 habitantes; é, hoje em dia, o centra da
civili ação. De resto, que testemunho a ajuntar ao dos ameri
canos que saudão a World's-Faü' como um dos mais extraordi
narios acontecimentos?

De Chicago vai-se ao Mi 'sissipi pOI' um canal que põe Chicago
em communicação com o lllinez, afTluente do Mi issipi; uma
vez no Mississipi, está-se no meio do sy tema fluvial dos E tados
Unidos. porque o t. Laurent não pas a de um canal de escoa
mento do sy Lema lacu tre. O sy tema fluvial de que o iis i ipi
é o centl'o, é ainda mai gigantesco do que o systema dos lago .
Tem uma superficie de 324,7lJO kilometl'os quadrados com 21',630
kilometro devias navegavei . As im, para citar um unico exem
plo, o Ohio, amuente do Mississipi, só elle repI'esenta 1.600 kilo
metl'OS navegaveis; o Missoul'i 2.700, o Mississil i 3800. Cumpre
ainda accrescentar uma multidão de rios menores que ainda não
estão completamente explorados. O Nebraska ou Rivbr-Plate é
um dos mais consideraveis.

Nestes diversos aflluentes do fississipi e neste proprio rio cil'
culão inces antemente uma flotilha de bal'cos a vapor e jangadas
para corresponder ás necessidade de urna população de ?8,94 ,599
habi tan les. Em 1891, lt'ansportarão prod ucto agricolas do valol'
de 3,265. 33,487 dollars, a aber: trigos 356,881,708 dollars, milho
602,828,925 dollal's, aveia 155,218,670 dollal's, animaes e carnes
],490,20i,711 doHar , algodão. 43,30,1,,573 dollars, assucar26,94±,000
dollars, divel'sos, 526,4 '1,329 dollars. A esquadrilha do Mi si 
sipi se compõe de 1.114 sterners, equipaaem 7,457 marinheiros,
com 6,339 barcas. A Riviére Rouge 20\:1 steamers, Ohio 577 ste
mears. O movimento de todos os pt'oductos diversos no Missis
sipi foi, em ]890, de 29,~05,046 toneladas,

Assim explica-se o grande facto que pat'a o porto de ova-York
o movimento marítimo que foi, em 1890, de 12,2 3,740 toneladas
com 10,354 navios, não tenha repre entado mais do dois terços
do movimento fluvial ou lacustre, 18,582,596 toneladas.

Julgal'-se-ha da actividade da navegação no laao Michigan pela
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importancia dos algarismos que dizem respeito aos seus dois
gr'andes portos.

Chicago, 25,000 navios, movimento 9 milhões de toneladas,
commel'cio geral Gbilhões ie franc"'s

Milwankee, 10,912 navios, movimento 7,763,000 frs.
A marinha dos lagos emprega 1,600 vapores, capacidade 736,'751

toneladas, e 2,000 navios de vela, capacidade 418,119 toneladas.
Ha cinco annos que o movimento nos lagos augmentou de 37 '/'
em capacidade e de 87 '/. em valor.

Apezal' de tes progressos tão consideraveis, a naveO'ação mari
tima exterior dos Estados-Unidos tomou, de 1889 pal'a cá, novO
impulso, correspondente ao de envolvimento do proprio commer
cio internacionaL No fim de 1892, o total das impol'lações e das
exportações montou a 1,857,726,910 dollars, em vez de 687 milhões
de dollars em 1890 quanto á navegação marítima, el1a. foi de 66,528
navios com 42,174,000 toneladas para todos os pavilhões. A mari
nha amel'icana teve neste mOVlluento 22,997 navios, com uma
capacidade de 9,02G,lOô toneladas.»

(Tr'echos do ar'tigo.- Estados-Unidos.- Desenvolvimento Eco
nomico e Social, do Economista Francez, publicado no (domaI do
Commercio)) de 20 de Outubro de 18\:13.)



CARTA POTAMOGRAPHICA
DA

~tpll1irica
COORDENADA PELO ENGENHETRO GEOGRAPHO

?DUARDO yIOSÉ DE ]\10RAES

Desenhada e grayada por

LOUIS GRÜDER

Rio de Janeú'o
1894

A carta sob o titulo acima, que se acha, appen a ao presente
trabalho, é, parece-nos, a primeira. n'este genero gravada no
Brasil.

Desembarll.çada das minudencias que contém as cartas geo
graphicas, presta-se melhor a leitura das descripções dos rios
contidas no presente livro.

Esta carta foi desenhada na mesma escala da indicada no
documento n. I, e os limites internacionaes traçados segundo o
documento sob n. II, abaixo notados.

N'ella se achão figuradas sómente as capitaes dos Estados Fe
derados, os pontos mais notaveis do Brazil, e os que de perto
interessão aos projectos apresentados na Navegação Interior do
Brazil, para a exploração e aproveitamento dos nossos grandes
rios.

Para a sua confecção nos utilisamos dos seguintes documentos:
I. -Carta Sud Amerika, projectada por A. Petermann, com

a collaboração de H. Habenich t e O. Koffmahn. Editada
por Justes Petters, Gotha.-1888-1889.

H. -Carta do Tmperio do Brasil redusida no Archivo Militar
em conformidade da publicada em 1848, pelo Coronel Con
rado Jacob de Niemeyer e das Especiaes das Fronteiras
com os Estados Limitrophes, organisada ultimamente pelo
Conselheiro Duarte da Ponte Ribeiro.-Rio de Janeiro, 1875.

lH.-Carta da Améríque du Sud appensa ao livro LeBrésil em
1889.

IV. -Carta do rio Araguaya, de Leopoldina a Santa Maria e a
Itacaiú. Levantada e desenhada pelo Major de Engenheiros
Joaquim Rodrigues de Moraes Jardim.-1879.

V. -Mappa Glo Rio de S. Francisco, da secção encachoeirada
entre Sobradinbo e Jatobá. Aanexo ao relatorio do Minis
terio da Agricultul·a. -1886.
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