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AO LEITOR

Chefe da Secção da Secretaria de Estado dos Negocios da

Agricultura, Commercio e Obras Publicas por onde corre o serviço

das minas, desde longa data concebemos o pensamento de colligir

tudo quanto de mais curioso houvesse sido publicado sobre tão

importante ramo de industria nacional; e foi assim que, depois

de algumas difficuldades e hesitações, conseguimos organizar

° presente trabalho, que outro merecimento não terá senão o de

tornar conhecidas as riquezas q"e possuimos espalhadas por todo o

territorio do Imperio, facilitando ao mesmo tempo, a quantos se

interessam por estas cousas, a demanda de informações que de

prompto precisem.

Sendo, como se vê, um trabalho de pesquiza o de que se trata, a

nós humilde escriptor apenas. cabe a iniciativa de ter atado, como

rustico jardineiro, com apertado laço, as mimosas flôres que outros

conseguiram colher mediante longas vigilias e incessantes trabalhos.

O illustrado publico a quem apresentamos o vistoso Í'amilhete,

acolha-o com a sua costumada benevolencia; eis a graça que

supplicamos.

(f) CllldaL-
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INTRODUCÇÃO

o Imperio do Brazil, cujo tcrritorio demora na parte mais

oriental da America do Sul ( I), e tem por limites: ao Norte as

Republicas da Granada e Venezuela, e as Guaynas Ingleza, Hollan

deza e Franceza ; ao Sul as Republicas Oriental do Uruguay, a Con

federação Argentina e o Paraguay ; ao Oriente o Oceano Atlantico,

e ao Occidcnte as Republicas do Equador, PerÍL e Boli"ii\ ( 2 ), OCCII

pando a Lat. boreal de 5°10', a austral de 33°45', e a Long. Oriental

de 9° c a Occidental ele 32° ( 3), COI11 7,952,344 kilometros quadra-

(I) L'Empit'e dtt B"ésil i11' Etcposition Unil"e"selle ele TTicnne:
«L'Empil'e du Br'sil est situe: dan' la p'll' f ie la plus ol'ienta!e de

l'Ameriqne du sud».
(2) C01'ogl'aphia elo lJm::il pelo Dr..Ioct'lttim. _:Ianocl de JIaccclo:
« Limita-se au :"". com o Oceano Atlantico. a. Guyanas Fl'anceza,

Holl,.ndeza e Ingleza e as Republicas d '-ene7.11ela e de Kova Granada
-actualmente É'stado' Unidos da Columbia. A L. eau '. b:. ainda comI'
Atlantico, ao L. com a Rep Ibi a do Uruguay e Confederação Ar!!elHinr..
Ao O. com e ta mesma Confederação e as Republid' s do Pal'agnay, dó'
Bolívia, do Perú e do Equador.»

(~) Hlas do,Impuio elo Bj'a::ilpelo Se11Cdo,' C.J,ndido cVende' de ,11
melda:

« A Lat. boreal li de -o e 10. e a meridioual 0'1 a ' ,stral de 33° e 43. _'\.
Lou a . oriental, e,cluidos os archi]le azo, de Fernando de )/0 l'On 11a e da
'l'rindade, é rle9° e a uccidental de"32° nas c miadas d s mont "
onde têm sua fonte os rio UallJ1es e Cumiary 011 elos J~n!.(an()s.).
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dos de superficie e 7,920 de costa ( "), e cerca de 12,000,000 de

habitantes ( U ), ha sido desde a sua descoberta o ponto do globo que

mais tem attrahido a attenção dos sabios ; e assim é que, na opinião

de Humbold, Lund, von d'Eschwege, Spix e Martius, Mwe, d'Or

bigny, Langsdorf, Saint Hilaire, Agassiz, Hartt e tantas outras

notabilidades, não esquecendo Otto Clauss, nem Karll e Wilhelm

von den Steinen, intrepidos exploradores do Xingú, passa por não

ter rival, graças á sua feliz situação geographica, ao ameno de seu

clima, á grandeza do seu territorio; finalmente, á maravilhosa

riqueza que ostenta nos tres interessantes reinos da nature~a, a.

saber; o animal o vegetal e o mineral. ( 6 )

(") L'Empire d1t B1'ésil à l'E.'X:position Universelle ele Vienne:
"D' aprês le baron de Humbold, sa sllrface est evaluée à 7.952, 344

kilometros carrés.»
II comprend le quinzieme de la surface len'estre dll globe, le cinquieme

du Nouveau-Mond et plus des trai . epLiemes de l'Amerique MeL'idlo
nale. 11 mesure 7,920 kilometL'es de côtes.»

(5) L' Empire du Brésil à L' Exposition Unive,-selle de Vienne:
"Le Bré il compte 1'1.7clO,000 habitani. y compris 500,000 sau

Ya~e et 1.400,UOO esclaves.»
Tendo a obra de que se trata sido escL'ipta em 1873, é natural que em

12 annos a populaçáo do Imp rio tcnha ido auO'mentada, pelo menos,
com metade d'aquelle algarismo, i não mentem os principias defendidos
por Maltbus quando sustenta que em 10 annos duplica a população de
qualquer E tado.

(6) Não se pôde descrever melhor a rigueza d; Brazil, do que fez
o illu tre auctor da Histo,-ia da Amenca POl-tugue:sa, no seguinte
trecho:

"O Brazil, vasli sima região, felicissimo terreno, em cuja superficie
tudo ão f1'uctos, em cujo centro tudo são tbesouros, e em cujas monta
nhas e costas tudo são aromas, t"ibutando o. se'1s campos o mais util
alimento, as suas minas o mais fino ouro, o seu terreno o mais suave
balsamo, e os eus mares o ambar mais selecto' admiravel paiz a todas
as luzes rico, onde prodiO'amente profusa a nallU'eza !e desenu'anha nas
ferteis producçõe , brotando as suas cannas e primido nectar e dando
as suas fructas sazonada ambrosia. Em nenhuma outra região 5 mos
tr'a o céo mais sereno, nem madruga mais bella a aurora; o sol em
nenhum outro hemispherio tem o raios mais dourados, nem os reflexos
nocturnos mai brilhante.

« As estrella são as mai benjO'nas, e se mostrnm sempre alegres. Os
horizontes, ou nasça o sul, ou e sepulte, estão sempre olaros; as aguas,
ou se tomem nas fonte pelos campos ou dentro das povoações nos aque
dueto, ão as mai lmra . E' emfim o Brazil terreal paraiso desooberto,
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Seroelhantemente a formoso gigante adormecido á beira do

J: tlantico, o Imperio Brazileiro suspira para que o tornem. admirado

pelo lado da riqueza das suas minas, as quaes, pela razão de jazerem

·desapercebidas, proporcionam ensejo a que Estados comparativa.

mente menores, de fórma de governo pouco segura ou estavel, de

territorio ingrato para os labores da agricultura, sobretudo pobres

de mineraes, dessa eventualidade se aproveitem, para, attrahindo ás

suas plagas tantos elementos de prosperidade que nós outros des·

prezamos, ostentarem forças que não têm, riquezas que não possuem,

civilisação e progresso que os factos de todos os dias desmen

tem, nessas hecatombes de sangue, que enlutam a humanidade e

empobrecem os Estados.

E' desta tarefa que nos occupamos, no presente trabalho, com a

'timidez do cégo, que tacteia nas trevas, demandando a claridade da

dia.

Quem visita o territorio brazileiro e presta attenção para o

espectaculo grandioso dessas serras ( 7), que de todos os lados se ai·

teiam tentando escurecer a abobada celeste; quem viaja por esses

caudalosos rios ( 8) que, semelhantes ás arterias de um corpo inte·

onde têm nascimento e curso os maiores rios, domina salutifero cli
ma, irfiuem benignos astros, e respiram aura suavissimas."

(7) As serras principaes do Brazil são: a Oriental ou do lar; a
Occidental ou das vertentes, e a Central que comprebende as do E pi
nhaço ou da i\IanLiqueiL'a, cujo eixo demora na Pro\·incia de tllinas
Geraes, atravessando em diversas direcções as Provincias da Bahia,
S. Paulo, Paranãe S. Pedro do Rio Grande do uI.

Na cadeia da serl'a Central é que demora o Itatiaia, cUJa altw'a,
acima do nivel do mar, é de 2,994 metros,

(8) Os maiores rios do Brazil ão os seguintes: Amazonas, Paraná e
. Fl'ancisco, seguindo-se o Para~uay: Uru"uay, Parnahyba. Tocantins,

Araoouaya, Xingú. Tapajós, Madeira, Guapor Purú, Japurá, Javary,
Negro, Branco, Jequitinhonha, Dôce, Parahyila, Rio Grande, 'I'ieté,
Paranapanema, Il>uassú e outros de menor importancia.

Quasi todos estes rios têm sido explorados e pra tam-se mais Olt meno
:t navegação.
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ressante, imprimem movimento a esse todo formoso e abandonado;

quem atravessa a immensa costa do Imperio e estuda a estructura

de certas desaggregações ( 9 ), semelhantes a oasis, que tanto concor·

rem para o conjunto do risonho panorama brazileiro; quem

altenta para os variados caprichos da natureza, profusamente osten·

tados nessas cachoeiras ('O) que tantas inspirações hão arrancado

aos poetas e captivado a mente dos sabios; quem se embrenha por

essas lllgubres cavernas (11 ), espalhadas pelo centro da terra, umas

(") A-maiores ilhas ([Lle o Brazil possue na sua vastissima costa :ão
a' . c"'uintes : Marajá, :Uexiaoa e Cl\YÜUlí1 na embocadura do AmltzOna ;
Mlu'anhão em que se acha a Cltpitill da p,'oYincia do me mo nome;
Itamaraett em Pel'llambllco ; Itaparica, na Bnhia, em frente i Capital;
llhllGrandea SuldoRio de Janeiro; . Sebastião e Santos emS.
Pa'tlo; anta Catharina que S3l'\'e de sede iL CapiLal d:1. Provincia do
me~JUo nome; se"uindo-se ollu'as como o grupo de Fernando d (\Ol'O
nha, distante do c Lho de S. Roque 165 mi. has; Tl'indade llll costa da
Prodncia d E I iri 0- anto. 620 milhas arredada do cabo de . 'l'homê;
~ant'Anna. na yizinhl\nçll da. Ilhas do i\Ia:anhão; Frades. :'Irarê e
Tinbal'ê nas proximidade;; de lI.ap"riea na Bahia; Abrolhos em frente
:i Cara\'ella~ na me~ma Provincia da 13ahia; E pirito-Santo em qll se
acha a Capital dlt Provincill 1 se I nome; Joqe Gre~o, pel'to dlL JlblL
UI'ande no :\Iunlcipio d An!!ra d s Reis no Rio de .Janeiro; Mal'am
hai:t nn, vizinhanças do me mo Illlicipiú; 'anto Amar a Lêsle de
Santos na PI'o\'incia de . Pa!t1o; Cananca. ao Sul da mesma Pl'ovillcia,
nas proximidades de rO'uap~ ; S, Fmncisco ao "orte ele San ta Cathal'ina;
'ant'Anl1l1 entre as Provincias de :\latto Gro. so e Goyaz, formada pOl'

dOllS braço~ do rio .\ra;::'1l~lya; li echo do, Morro: no rio Paraguay c
outras de somemos impor,:tncia,

(10) .\s maiol'es e mais'notaveis cachoeil'll' que o Brazíl possne são
a se"uinte; : Caza d'Anta. cronde nasce o rio . Fraoci co na ena
tle Cllnaslrll, cuja, a"'u[1, precipitam-se ela altura ele mais d 'l,000
pc<; Paulo Af1"Oll o no mesmo rio, entre as Pro\'incias ela BahiõL

.\lagoa , q'le cahe da altura cle 365 palmo ; ete Q,uéda na C011

11tIl"nci:1, do I\'[LI1.". no Pal'a.niL, com um volume Crag-lla correndo na razão
tle I ,000 melros cul.ic : pOl' ,e"'undo: Sobradinho 'uja cOl'l'entez,\
nllnca li nenor de -1 [l:11mos por gnnelo: MUCjny. na ProvitlciõL elo
l~spi "i 8;,n to formando iinelos lençóe ; a Cascata Grande da.
TiJlca de gral de trei o e !lelIIHa; li CascaLlnha Pequ na na. me 'mlL
localidade. (J m ui tas outras que fõra enfadonlJ o enumerar.

(II) Da: cavel'nas exislente n terrilori brazileiro as ma.is notayei
são as S'g'lIintes : Gruta elns Oncas e do Inferno yizitadas por Ale
xandre Ro irig'ncs Ferreira. quando em explol'açõe scientilicas pela.
trO\'illcia de Malto 0ros o : Abre~s na comarca ele .1oazpiro na Bahia:
Brejo Gl'lwd' na comarca d'este nome na rcfel'ida Pl'ovincia; Lapa dé

anto AlltJllio nas proximid"des do Ypiranga na P,'oYincia de
Paulo: 1rapel'u:sü ao (\orle de Coryliha. na Provincia do Paraná;
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cortadas de riachos, cm que a limpha corre abrazadora em pa

lhetas de prata, ao passo que outras são formadas de estalaGtites

brilhantes, como finos crystaes feridos pelos raios do sol; qu em

medita sobre o espectaculo sOl'prendente da existencia, no alto das

montanhas, de lindos taboleiros de sal, crystallino como a ne\'e (" ),

formados pela sublevação das aguas do oceano, depois de eyapora

das pelos ràios do sol e a), na grimpa dos rochedos com cora se"),

'l'rahYl'a , di tante uma legu~1 do arraial do Illesmo nome, na PI'O
vincin. ele Goyaz; Mono do' Macacos, lHl estrada de Anta na me-m[1
Provincia, de cujo interior sae no: meze de Ag-osto e Setembro ena
materia acre e betum inosa selnelbante ao enxofre; 0111'0 Fino no arl'aial
do mesmo nome, na referida Provincia, formada' de a umen; . Fe,ix,
na mesma Pl'ovincia, começalldo na punta I~ uma erra que tem :1
fórma de urna Iromp:1, a dna, legua. distante do arraial do mesmo
nome, e clljo f mdo não se conhece; Duro distante do re"istro de s u
nome na mesma Provincia, not:wel pelos dive:sos compar.imelltos que
possue em fórma de cllbiculos ; Paran;', na me ma Provincia, na' pro
ximidades de anta Rosa, de grandes proporções, e assim muita'
outras de notavel bellem.

r as grutas das Onças c do Infel'no Correm divers rios, em c"jas
margens criam-sp jacare-, exis ilido lias do. Aureos, Brejo Grande c
olltras, verdadeiras mar:1\'ilhas, por ser m formadas de e talaclites
e terem a configuração de Templos, com 'llwres, imagcns, pulpitos
cundel:1bros, etc., etc.

(12) .E' facto averiguado que no' ~Iontes Altos, n'1 Bahia, exi tem
ln.bolell'os de . ai na cry. la das montanha, os qua.es não podiam ter sido
formados senão pela sublevação do fuudo do mn.r em épocas remotas;
nOlando-se o mesmo ph~nomeno em alguns logares de Jacobitw,
n~1 mesma Provincia, c em OUtl'OS ponto; do intcrior e costa do
Imperio.

(13) O sal é o resultado da acção do acido. ohl'e as bases; compo to
resultante da slIb titllição de um melaI pejo hydrogenio ua ico dos
acido', o LI do re idllo h:110genico tios acidos pelo' oxllydrj' lo elas ba e .
O. ai ; simple', duplo ou triplo conforme encerra Ulll, dous ou tre~
equivalentes de base: neutro quando e'lcerra Ulll equivalente de acido
para um equivalente de ba..e. Os ~ae (iJzem-'> amphido OIJ !laloides.
conforme são formados de tres elemento. pelo meno. (ternario- etc.) ou
ele dous (binarios) como os chlorelO , hrollloretos, etc., etc.

O sal de cozinha é uma ~ub.. tancia secc:!, d"J'a. ('l'iaxel, de sauol'
acre e soluvel na aQ'ua, OUI ido mediante a vaporização ela ,unm do mal'
por meio de mach illas, ou pela acção do 01, depoi de convenien te
Uleu te represadas.

(1 ") Faustino Corsi ua sua importante ohr(\. -DelJa Pietl'e Antiche-,
publicada em Roma no anno de 1 28, trataudo do coral diz o se."uinte:

« Que ta so tanza i ê fatta appal'lenerea tulti i reg-ui della nat·u'a:
Alcuni l'hanno creduta mineraJe, a!tri ven-etale, ed aJtl'i animale.
Teofl'a to inclinõ a crederla pietrD. poioh ~ parlando dei cOJ'allo dice



XIV

peixes petrificados ( lU }, perolas ( lU ) e ostras ( 17), objectos cuja for

mação guardalTI-lhes os segredos as profundezas do mar (18); quem'

la sostan:;a dei medesimo si avvicina aquelta delte 'piiitre, che ii colo"e ii
,·osso, e la forma li cilinddca in (fl.lalche parte somlgliarrte alie radici.
Ovila credette pianta, e perció disse, cbe ii corallo ê una molte e,'ba
sotto le aC(jue, ma esposta alt' a"ia ind1t1'iscc. i\Iillin e con lui tutti
moderoi oaturalisti pongooo iI cOl'allo f"a le sostànze animali poichê
lo vedono composto di un :l.ggragato di polipi madoi. II colora comuna
elel corallo li il 1'0 so, cha quanto li piú acca. o, tal1lo li piu stimato :
Aldini dice che vi sono coralJi candidi, e che ve ne sono dê'ned, ma
che peraltro si tangono per rarissimi.

Il corallo qualunqlla siane iI colore nasce sempre dentro iI mare.
Trova i nel eno Per-ico, nel mar Rosso, n li' Adriaticó, nel i\1edi
tel'l'aneo, eel in abbondanza nello stretto di 130ni fazio. A tut!i à noto
1'uso che si fa dei cOl'allo.» . .

Veja-5e agora a seguinte intcressante anecdola que se encontra em
P. Lal'ousse :

({ Orphée racontre, que, lorsque Pel'sêe eut elebarrassê le monde de
la GOl'gone Méduse, doIit le regard cbangeait. en pieITe tont ce qui
fapprochait, ii alia p lrifier ses mains SUl' le rivage, et)' dépo a la
tete san~lantedi monstre. De ce sang, pllrifié pai' le contact de la
tete de i\réduse naquit 1e corai!.»

O coral evita as dôres de ventre, fertilizlt os campos, priva elo raio;
e os espiritos fraco altribuem-lhe aiuda o grande poder ele afugentar
as ombras satanicas.

('U) Bufl'on di! a se""uinte definiçiio elo pcixe:
({ Ipe. ci sono animal i acquatici, i cui carattel'islici consisto no nell'

avere una colonna vel-teb)-alc, ii sangue "osso, e la ,'espiJ'a:;ionc l)C)'

rnc:;:;o c/i b,.anchie. i ricono con pnre alie 101'0 natatorie gl.lernitc
di ra""""i, e alie ~caglie ond' h.anno revesti ta .ia pelle, ma questi elue
caratted non SI lrovano pOI Jl1 tulte ht specle.»

(16) A 'perola resulta da concreção de calcm'eos elecôr branca 1eye'
mente I,'ateados, no interior das ca cas de certos mollnscos acephalos,
lamelli branchios (a"icuhl margarita),

Larousse diz a este respeito O eguinte:
<J. Les perle sont una lroeluction calcaire, ellll'e, brillante, de foque

tI'e v:ll'iahle, a.vant 'en tout la nature des coquilles, c'e t ii. dire,
formée de carhonate de chaUl': avec un peu de m::1.lilire org:lllique, et
participant beaucoup ele la nature de la nacre.)'

(17) As ostras pertencem á classo dos molluscos acephalos, cuja
especie mais conhecida é a ostl'Ca eduZis que vive em ostreiras no mar
e tem gl'anele consumo como genel'o alimenticio.

(18) Lê- e no Relatol'io da commissiio nomeada pelo Governo para
examinar os depositos ele phos[ hato ele cal da llhas de Fernando de
Noronha:

~ No cume ela collina situada perto do centro da ilha foi encontrada,
numa altura de 35 metro ácillla do ni'-el do mal', uma massa conser
vando ainda alg-uns indicio ele sua eslt'uctura origical e mostranelo
ser pl'oyeni ute de uma e Jlcci do genel'o MiiZepo,'o" p,'ovavelmente
ielentica á que tanto ahuuda nos actuaes recifes de coral da co,ta do
Brazi!. E' interessan te o facto de est<'tr a rocha coralifera (que só
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depara ao sopé do granito com a presença de certos corpos de as

pecte e côr especiaes (19), constituides de moleculas, que eutra ceusa

não denunciam senão o resultado de grandes incendios subterra

nees ('O), não póde deixar de ret0nhecer que o territorie nacional, em

épocas que a intelligencia de homem sente-se debil para fixar,

passeu por grandes abalos plutonicos (U), cm cujos destreços desap

pareceram para sempre gerações inteiras, e com ellas cidades e

Imperios, como ele tudo deparamos provas na poetica ltalia, c na

formesa provincia da Bahia, onele, segunde affirmam os povos

daquella impertante parte elo Imperio e decumentos o comprovam,

existe uma cidade abandonada,

Nãe era preciso, pertanto, que Agassiz e outros se cansassem

em preclamar verdades tão elementares como as que têm relação

pôde formar-se debaixo das aguas do mar) na altura de 35 melros,
por que elle prova que numa epocha relati\'amente moderna a ilha
soffreu um movimento de sublevação, que não s6 auO'melltou a sua
altura, como tambem a sua área. Este facto dá tambem a medida da
importallcia do mesmo movimento. Diver.os retalhos pequenos de
rocha calcarea exislentes em varios ponto da lIha deFel'nandn de
Noronha provam que ella tambem participou do referido movimento, »

(19) A presença de barro vermelho na encosta e no alto das mon
tanhas é indicio vehemente de ter havido em epocas r motas suble
vações plutonicas devidas a grandes incendios sublerraneos, vel'dade
que não pôde ser objecto de duvida, á vista da potassa n lIe contida
e da cór vermelha ou roxeada que lhe é peculiar devida ao fogo.

No barro vermelho encontram- e ordinariamente, de envolta com
fragmentos de ferro e outros metaes, cert,ts substancia que denunciam
a existencia de depositas mineraes no centro da terra, como sejam
e-meril, pyrite, particulas de quarlz, e outros corpos de origem pluto
nica.

(to) O calor existente no centro da terra provém de massas de
betume, enxofre, canão de pedra, ou qualquer outl'a substancia com
bustivel em estado de infla=abilidade pela compressão e calorico
verdade que é confirmada não s6 pelo máo ar da minas e grutas, como
pelas fontes de aguas mineraes e thermaes e pelos volcões.

('I) Depois da viagens e considerações dos sabias, e das suas grandes
descobertas, a Geolo~ia tem inteiramente mudado, e presentemente
funda-se em bases solidas, em principias certos. Uma das ba es, e até
se pôde dizer o principio fundamental de toda a Geologia moderna, ê
sem duvida a theo)-ia do calo)- central tornada classica por MI'. Cordier.

Si esta theoria é verdadeira, a parte central do nos o globo está
actualmente em- fogo.
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com o assu·U1pto de que se trata, quand nos acontecimentos de

hon~em na Hespanha, na Jamaica e na risonha ilha de Ischia

encontra-se a confirmação de semelhante these,

Demonstrado, como se acha, que o territorio brazileiro passou,

em épocas que se perdem na noite dos tempos, por abalos pluto

nic0s, que ouh'a cousa não são senão o resultado do choque da~

substancias mineraes em combustão no centro da terra ("), verdade

que encontra cabal confirmação nas fontes de agl.las conhecidas pelo

nome de caldas, e nesses \'olcões (23) que a Europa e a America

(22) Boubée -Ge%gilJ, E/cmental':
« Quando nas rochas se encontram gretas ou racha, que comnm-.

nicnm ale a supel'ficie do tel'l'eno, aquellli's \ apore- s'lhem facilmell te '
lUa· fpl.tndo não tllm snhida. acctlIDulam-se n:J.s c.widades interna'
como acontec no l'esel'l'aLOl'io da~ machinns de vapOl'; aj Intam-se,
comprimem- e ate que, excitados pelo n-rand~ calor que apanham,
po sam fllrar, levan ta r-se ou abl'i!' a codea tel'restr que os retem
pl'esos. No primeil'o caso fOl'mn.-se um vulcão; no segundo um monte,
mais ou rneno· elFlvado ; no u timo uma d sloc. ção qualqller ; a maior
parte dn. vezes só ha raciJamentos intel'l1os, donde resultam os terl'e
motos.

Demais, podem-se cital' fnetos que compl'ovem esta tbeol'in. ; conhe
cem-se diversas sublevaçõe d montes, que ttlm havido no nos o
t mpo e que ba tam para o demon traI',

l\Il'. de Hum lold l'efel'e uma sublevaçi10 que em 1759 elevou no
1I1exico um extenso t~l'l'enO ate 500 pe de altura.

Este phenomeno pl'ecedido de tl'emOl'es de terl'a, foi seguido de
gl'ande. abel'turas no tel'l'eno levantado, e do appal'ecimento de Ulll

HOI'O vulcão chamado Jo,·ullo.
Em 1707 \'ÍLI-se 110 al'chipelan·o gl'eg'o levantar-o e gradualmente UlU'\

ilha; pôde-'e 'eouil' com exactidão a mal'cha do phenomeno e notar
cada dia o eu C'e cimento,

Em 16 de Junho de 1 li appareceu um pequeno ilhole que podel'ia tel'
uma leg-ua d cil'cumrer 'ncla (com uma e p 'ie de lago DO centro,
cOIllmuniC:.Lndo e III o mal' pOI' um <1os lados) ao Sul do Pico das Cama
rinha' ou Ponta da Ferl'al'ia na Ilba de . l\lig-uel, cousa de uma miiha.
da co ta. Em 1531Sjà no mesmo logar tinhn. 'ar p:J.I'ecido outro ilhole,
Cjnasi tIo mesmo tamanho.

Em 1822 no Chile, depoi de IIIll g-rande tel'l'emotO, que SUUI· l'I II

I'arias ..cidades. soube-o ': com .1 muiol' cel'teza, que UJU.\ mui grande
eXlcn ao de tel'reno se tinha con, i lerayelmente bvan1ado,

li'in.dlllente todos sai)'!m da app<l.l'ição da lIha Xcl'ita" p.levada de
haixo dos olhos, em 1731, entl'e:1 Sicili.t e Africu.

'ão care e mai' para aCl'edital' a po. sibilidade ela subleyaçõe,
del'e do-,'e a i' o ~em duvida ú. fOl'mação da maiol' pari dos montes;
com tudo, alguns existem que procedem de outras C:l.usas. »

(' 3) Leymc/-ic - Élcments dc mineralogic et dc [lcologie:
« '11 'olcan u'est autre chose qu'un conduit qui pen,hre pI'ofon-
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admiram, resta ciar ao leit0r ligeira n0ticia das diversas camadas

geologicas, que semelhantes aC0ntecimentos deixaram de sua pas

sagem pel0 territori0 naci0na1.

Em seis classes ou categorias acham-se ellas assim distribuidas:

a) terren0S archeanos.

b) » palaeozoicos o

c) » carbonifer0s o

d) » triasicoso

e) » cretace0So

f) » terciarios 0U quaternarios (").

Os l°' occupam toda a costa do Imperio de Norte a Sul; os 20'

seguem a mesma direcçã0 e com elles se c0nfundem na linha de

Oéste; os 30' e 4°' demoram nas proximidades da linha equil10xial,

estendendo-se pelas immediações do ri0 Amaz0nas e seus affiuentes,

bem assim pela Lato 20° 30° na direcção das Provincias de

S. Pedro, Santa Catharina e Paraná, pr0curando no rumo de N0rte

as Provincias de So Patllo, Ri0 de Janeiro, Espirito-Sant0 e Bahifl,

onde aquelles formam deposit0s de naphta, petrole0 e outras sub

stancias similares em Porto-Seguro, Gayrú, Ilhéos, Olivença, Ca

mamú e outros p0ntos; os 50' occupam o territorio comprebendid0

na Latitude l°, a Oéste dos 10'; os 60', finalmente, abrangem todo

o perimetro que demora a Oéste do Meridiano do Rio de Janeiro.

dement dans 'Ia sphere d'activité du leu central et qui s'ouvre à l'exle
rieur par une bouche ou cralêre par laquelle sortent des matiêres
étraogêres au sol superficial et porlanl plus au moins la trace des effets
de Ia chaleur intérieul'e de la terre.

Les volcans offrent donc une preuve direcle el des plus frappantes de la
réalilé d'une communication de l'intérieur du globe avec l'eüérieur.
Tous les voIcans ont dfr commencer pas d'énergiques tremblement de
terre, à la suite desquels le sol s'est ouverto »

(H) Esboço da carta geologica do Brazil pelo professor Orvil1e Ao
Derby.
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Ora, por t0das essas differentes camadas ge010gicas de formação

antediluviana, dispostas .umas horizontal, 0utras verticalmente e

varias em ordem obliqua, segundo o'movimento plutonico operado

nas diversas épocas decorridas da c0nstituição do gl0bo (ia), é que

se acham espalhadas as diversas jazidas de mineraes e metaes de

todas as especies com que a natureza afortunou a naçã0 bTazileira,

cujos interesses mais do que nunca reclamam a mais séria attenção

de t0dos os seus filhos.

(2ü) Boubée apresenta o seO'uinte quadro dD, formação das rochas e
terrenos que constituem a massa do globo.

~ FORMAÇÕES PRl~CIPABS DB~O;\lI· SUnDIYISÃO DOS TlmnHXOS EM 27<

" NADAS SEGUNDO A HOCIIA GRUPOS rOlatANDO TODOS A ESCALAo.. AlAIS CAnACTERlSTICA GEOGNOSTICA
'"

~ P05l-diluvium I I27. Grupo diludano moderno.
IÊ~.~ 26. Posl·diluvinm, sicil·o loul.

;. Diluvium li 1
~5. Cascalho diluviano. 1ft

Penados enalicos...
G~

2'" • Grupo do calcareo dJagua
(~~~ doca suporior. ~2"'- Calcaroo grossoiro ~'-':.~ 23. Grupo do calcaroo f,'Tossoiro ~ e

[., parisiano. 6'(5--
\ 22. C"é IHanco.

)Cré F 2L Crê lufan Oc"é vorde.
~ 20. Gmpo wealdi"no o nooco· ;;miano.

EI
i9. Grupo posl-Iaudiano. ~
i8. Grupo o,fordiano. Õ

Oolilho ii. Grande oolilho. ,
~

o :16. Oolilhe iuferior.

)

g

.! i5. Lioz. !:
"-

\
,li! . Marnos de varias "

c>l
coros. ~.

Grés lislrado :13. l\luschr.lcal.D

I :12. tirés lislado.
H. Zechslein e grés vosgiano.

l
:lO. Schislo biluminoso.

t'~1_ 9. Grupo carbonico. lnGrauwacho C Auligo grés vermelho.
7. Calcareo monlanha.

~~6. SchislO o grauwacke.

~
5. Grnpo dos calciphyros... Micaschislo B 4 . Grnpo dos I'hyllados. r~ ~~ 3. Grupo do micaschislo.

~~~
...
*l

I 2. Gneiss.o Grar.ilo A 0=.,., i. Granilo massiço. 00
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o Brazil possue em grande profusão os seguintes mineraes, me

taes e pedras preciosas :

I) - areias de todas as qualidades, almagre, gesso, tabatinga,

kaolim, terras para fabricação de louça, ditas para adubo

de campos, como os phosphatos, mames, etc., etc., e todas

as substancias uteis á industria ceramica.

2) - granitos, mannores, crystaes, pederneiras, graphito, pIam

bagina, pedra calcarea e outros.

3) - mercurio, enxofre, pedra-hume, salih'e, sal-gemma, cinabre, e

todos os sulphatos com base me~allica.

4) - turfa, linhito, schistos betuminosos, peh'oleo, naphta, anthra

cite, carvão de pedra, azeviche e outras substancias fosseis.

5) - {erro, chumbo, zinco, estanho, antimonio, manganez, cobre,

prata, platina, ouro ('G), e outros muitos metaes preciosos.

6) - agathas, granadas, topazios, tOl'malinas, saphiras, amethistas,

opalas" coralinas, esmeraldas, rubis, coraes, perolas, e

uma prodigiosa quantidade de diamantes de todos os

tamanhos, côres e bellezas, não fallando em um sem

numero de pedras preciosas que se encontram espallladas

por toda a parte, attestando a grandeza e pujança deste

Imperio.

Todas essas variedades de mineraes, metaes e pedras, acham-se

distribuidas do seguinte modo pelas Provincias abaixolUencionadas;

)

Possue petroleo, carvão de pedra, talco, amianto,
AMAZONAS,... . . . ouro e productos chimicos de todas as

qualidades.

(' G) « O ouro apparece ordinariamente em veias de pyrite, em ditas
de quartz, em camadas ele quartzito ferruginoso (itabirito), e em
cascalhos e areias supediciaes, sendo os primeiros os melhores e mai
ricos, como cs do lIIorro Velho, Cuayabá, Santa Barbara e outrc,s ; se
~'uindo-se os de quartz e os de itabirito, como os de Gongo ecco e
bIaquiné, etc. etc., e em ultimo lagar os de cascalhos e areias."



xx

PARÁ'...•....... Possue idem, idem, idem.

}

' Possue ferro, prata, platina, zinco, arsenico,
MARANHÃO.. ,. . . cobre, ouro, carvão de pedra e outros

muitos mineraes e metaes.

~
possue salitre, pedra-hume, mercurio, caparroza,

PIAURY , alvaiade, ferro, chumbo, prata, ouro e
. outros metaes.

c , ~possue salitre, nitro, carvão de pedra, cobre,
EARA.......... .

ouro, prata e outros metaes precIOsos.

RIO GRANDE DOI
NORTE (ossue salitre ferro, ouro e outros metaes.

(Possue ferro, iman, chumbo, ouro, carvão de
PARAHYBA \ pedra, enxofre, sali tre e lindos crys-

{ taes de rocha.

~
possue marmores, crystaes, ferro, cobre, ouro e

PERNAMDUCO ..•.
outros metaes,

• ~possue linhito, carvão de pedra, ferro e outros
ALAGOAS •.. , ....

metaes.

SERGIPE Possue ferro, prata, ouro e outros metaes.

l
Possue productos chimicos, salitre, graphito, aze-

BAHIA ..... , , .. , viche, petroleo, naphta, linhito, carvão
de pedra, ferro, cobre, ouro e diamantes.

E S ~
possue salitre, ferro, ouro, crystaes, saphiras, co-

SPIRITO- ANTO.
raes, diamantes e outras preciosidades.

MUNICIPIO NEU-\
TRü '.' .' Possue arsenico, ferro, ch umbo, prata ouro e

outros metaes.

R ~
possue carvão de pedra, ferro, alumina, ouro,

10 DE JANEIRO,
prata e pedras preciosas.

S P
• ~possue carvão de pedra, ferro, cobre, chumbo,

. At:LO .
prata, platina, ouro e diamantes.

u A ~possue mercurio, carvão de pedra, ferro, prata,
~ARAN .

- çobre, OUrO e diama.nte§.
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SANTA CATHA-IPossue pedr~ calc~rea, carvão de pedra, ferro,
RINA. ' ... , . . • . platIna, nlckel, manganez, prata, ouro,

perolas e outras preciosidades.

\

Possue marmores, crystaes, turfa, carvão de pedra,
S. PEDRO DO SUL. ferro: zinco, cobre, prata, ouro e pedras

preC10sas.

I
Possue ferro, estanho, chumbo, zinco, cobre, anti-

MINAS GERAES.. monio, prata, platina, ouro, diamantes e
. grande variedade de pedras preciosas.

GOVAZ. ,.' ....• , ~Possue ferro, cobre, omo, prata, platina, dia-
~ mantes e outras preciosidades

MATTO GROSSO., Possue idern, idem, idem,

Contendo, portanto, o Imperio do Brazil, em seu vasto territorio,

além de jazidas de lindas esmeraldas ('7), outros productos de

(' 7) E' do illustre his toriador Rocha Pitta o seguinte trecho:
« Tendo o Governador Geral Luiz de Britto de Almeida noticia de

que no interior da Provincia de Porto Seguro, no seu districto con
finante com a Provincia do EspÜ'ito Santo, havia pedras preciosas,
mandou no descobl'imento dellas a Sebastião Fernandes Tourinho, o
lJual navegou com muitos companheiros pelo rio Doce, e por um braço
acima que se chama Mandi, onde desembarcou, caminhando por
terra muitas leguas, chegou a uma lagôa, a qual por grande chama
ram os Gentios Boca do Mar, e passando adiante, por setenta leguas
de distancia, chegaram até onde no dito rio Doce se mette outro cha
mado Acesi ; atravessando, e caminhando pelas suas margens cin
coenta leguas, achou umas pedreil'as com pedras de côr indistincta
entre verde e azul, e affirmaram os Gentios, que do cume dellas se
tiravam pedras mais coradas, e outras, que segundo a fórma, com
que se explicaram, tinham (lura; e ao pé de uma serra coberta de ar
voredo, qne tem uma legua de comprimento, achou uma esmeralda,
e outra saftra mui perfeitas; setenta leguas adiante encontrou mais
serras, de que se tiraram outras pedras verdes,

Cinco le~uas ácima viu outras, em que depuzeram os Gentios haver
pedras malOres, vermelhas, e verdes; mais acima achou outra ser
ra toda de crystal ftnissimo, e foi certiftcado, que nella havia umas
pedras azues e outras verdes mui rijas e resplandecentes; com estas
informações, que trouxe Sebastião Fernandes Tourinbo, mandou o Go
vernador por Antonio Dias Adorno fazer outras experiellcias, e co
lher as mesmas noticias, com a individuação, de que ao pé da Serra
de crystal, para parte de Léste, haYÍa esmeraldas, e para a de Lésoeste
saftras ; posto que das que trouxe umas e OUlras estavam ainda imper
feitas, ou pouco maduras, Estas pedra, e as que trouxera Sebastião
Fernandes Tour inbo, enviou o Governador a EI-Rei, porém pela
fatalidade da Monarcbia, com o dominio de outro Principe, se não
~ratou mais destes descobrimentos; e por ftcarem os logares referi-
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subido valor á indush'ia e riqueza nacional, como kaolin,

marmores, crystaes, carvão de pedra, petroleo, ouro, platina e

dos tão entranhados nos sertões, que não estando habitados pelos Por
tuguezes se tem perdido os terrenos e os caminhos, de fórma que os'
não poderam acertar depois nas muitas jornadas que se repetiram
nesta diligencia. "

E' de outro notavel e.criptor a seguinte noticia:
"Correndo o anno de i573 Sebastião Fernandes Tourinho, subindo

pelo rio Doce, teve a intrepidez de se embrenhar pelo sertão da Pro
vincia de l\1inas Geraes, e depois de descobl'Ír jazidas de ouro e de
esmeraldas, abrindo caminho por entre matas virgens, se$uiu o cw'so
de varios rios, e de cendo pelo Jequitinhonha se foi á tsahia apre
sentar ao Governador general do Brazil Luiz de Britto e Almeida,
as amo tras dos preciosos descobrimentos que fizera, e contentando-se
com a gloria de se ter sahido bem daquelIa em preza, deixou aberto
aos demais o caminho para ultimaI-a. Passados tres annos, no tem
po em que os sertanistas Dias Martins Cão, l\Iarcos d'Azeredo Cou
tinho, e outros menos conhecidos faziam estradas nos. ertões de Mi
nas para captivarem os Indios, antes do que para de cobrirem metaes
e pedras finas, Antonio Dias Adorno, seguindo o exemplo de Sebas
tião Fernandes TOlU'inho, subiu pelo rio Cricaré, depois de haver apor
tado em Caravellás com uma Companhia de Portuguezes e Brazilei
ros, e 400 Indios conservados naquellas matas e rios, e transpondo
as serras foi até a lag-õa Vupabuçú, e voltou tambem pelo Jequiti
nhonba. 11m i598 D. Francisco de Souza, então "'ol'ernador general, vi
sitou as Provincias do sul na e perança de excitar o Paulistas a fa
zerem novas expedições e de, cobrimentos, porém não lhe aconteceu
como cuidava, e só em i662 e al'enturaram Au"'u to Barbalho e Fel'"
nando Dias Paes a. penetl'ar no sertões ao norte d,L viUa de S. Paulo.
Barbalbo trouxe esmeraldas, e Paes descobriu o rio Itamarandiba em
clljas areias se achava ouro de envolta com pedras preciosas. Seguin
do a informações que daquelle descobrimento deram um e outro, o
Governador geral do Brazil, Affonso Furtado de l\1endonça, encarre
"'ou a Fernando Dias Paes de U' outm vez em descobrimento de esme
raldas. E com effeito este intrepido sertanista emprebendeu uma nova
exploração, pesCLuizando e fazendo cavas por onde quer que passava
até cbeO'ar ao Serro Frio, onde tirou grandes beneficios do rio Anho
nhecanhuva e do Itamarandiba. Como depois deste feito deitas,se até
a lagõa Vespabuçú assiqnalada no roteiro de Marcos d'Azeredo Cou
tinho, viu-se desamparaao da maior parte dos eus e obrigado a vol
taI' para a Provincia no cabo de 7 annos de continuas indagações e
jornadas, e vem morrer nas margens do rio Guaicuhy ou das Velhas, dei
xando a l\Ianoel Borboa Gato, seu genro, as pedras que havia colhido
e juntamente o seu roteiro, instrumentos de mineração e munições.
Seu irmão, Garcia Rodrigues Paes, em consideração dos serviços feitos
ao Estado pelo defunto, foi condecorado com o título de capitão-mór
das minas de esmeraldas em i683. Arthur de Sá e Menezes, no tempo
em que governa,'a o Rio de Janeiro e as terras do Sul do Brazil, teve
ordem de EI-Rei D. Pedro II para promover os descobrimentos, e
com effeito nisso empreliou em i692 Antonio Rodrigues A,'zão e Cados
Pedrozo da Silveira. Nos annos seguintes Bartholomeu Bueno da
Silva, Miguel de Almeida e i\lauoel Garcia Velho alistftram gentes nas
villas nataes e e embrenharam 1101' sertões com intuito de fazerem es
cravos, si por ventura descobrissem minas de ouro. Anão tomando
ao Oriente das minas foi ter á capitania do E pi rito Santo, sem
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prata, (2~), não fallando nas lavras diamantinas do Abaeté, Baga

gem (29) e Sillcorá, resta que os poderes constituidos da nação tirem

que em tal pensasse, e apresentou á. Camara da villa de S. Matheus
3 oitavas de ouro. Fundiram-se duas medalhas, uma das quaes foi
depositada nos archivos da Camara, e outra foi entregue a Arzão, o
qual, passando pelo Rio de Janeiro, a mostrou ao Governador, e
depois a Camara da villa de S. Paulo. Bueno da Silva estabeleceu
se com a sua gente na serra de Ouro Preto, e deu principio á. povoa
ção do mesmo nome, hoje cidade. Este sertanista recebeu a ordem de
Christo, e teve o titulo de Moço Fidalgo. D. Rodrigo de Ca tello
Branco, superintendente das minas, querendo tambem. ter parte na
g-loria do descobrimento das esmeraldas, acbando-se Junto ao Rio
Guaictlhy ou das Velhas, I quiz obriga~' Manoel de Borba Gato a dar
'lhe parte do provimento que lhe havia deixado Fernando Dias Paes;
levantou-se entre elies certa disputa, no calor da qual foi o superin
tendente morto por um dos familiares de Borba Gato, o qual com medo
de ser preso se refugiou nas matas e vivell com os selvagens de que
veiu a ser chefe. Morto D. Rodrigo de Castello Branco os Paulistas
que o acompanharam se dividiram, e as boiadas gue levavam para se
sustentarem se derramaram pelas margens do rJO S. Francisco, en
tão ainda despovoadas, e foram a origem de numeroso gado vaCCtlill que
nellas ainda se observa. O Governador do Rio de Janeiro, Arthur
de á. e Menezes, vizitando aquelle paiz em 1698, otferecetl a Borba
Gato o p rdão em nome de El-Rei, com a condição que lhe diria onde
se achavam as ricas minas de Sabará. que elle havia descoberto, condi
ção que Borba Gato aceitou, e chegou depois a ser Tenente General.
Desde então em diante um sem ntlillero de aventureiros exploraram
por divel'sos pontos o paiz das minas. Salvador Francisco Furtado,
Matheus Cardozo, Domingos do Pi'ado, João Saraiva de Moraes, Ma
noel Velho Paes, Salvador Cardozo, Januario Cardozo e Leonardo
Nardez foram os capitães de mais nome que se estabeleceram nesta
parte do Brazil. agunelo o que se dizia das tenas auriferas, ordenotl D.
Pedro II que se estabelecessem fundições de ouro, onde quer que se
julgassem necessarias para a arrecadação do quinto. Porém os Patl
listas l os Etlropeus e os dema\s aventureiros que para alli haviam con
corriClo com a cobiça e desejO de se em'equecerem, não conhecendo
outras leis senão as da força e da licença mais desenfreada, estavam
bem lo!!ge de obedecer as ordens elo Soberano : nenhum quiz estar
pelos regimentos feitos por Arthur de Sá. e Menezes. nem reconhecer
as pessoas encarregadas de os pôr em execução. D'onde resultaram
guen'as intestinas e crueis que se perpetuaram entre as differentes
raças.de que constava a população. li

('8) E' da Corographia elo Brazil pelo Dr. Joaquim Manoel de Macedo
a seguin te noticia :

" E' tradicional a crença na existencia, aliás ainda não verificada,
de grandiosas minas de prata, que no seculo XVI Roberto Dias, descen
de.nte elo celebre CaramurLL, se oflerecera a mostrar onde se achavam, e
cUJo segredo real ou imaginario levoll para a sepultllra por não ter o
Governo da metl'opole se prestado a dar-lhe o titulo de Marquez das
Minas que elle pedia. »

('9) Os maiores brilhantes até hoje conhecidos são: o do Pl'incipe
de M~tan em Bornéo, pesando 360 quilates ou 61 grammas 50, de valor
superJOr a 12 milhões; o da corôa de França, conhecido peJo nome de
Regente, pesando 136 quilates, de grande bel1eza pela sua fôrma e lim-
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de tantas preciosidades que por ahi se acham abandonadas o

necessario aproveitamento, mediante as indispensaveis facilidades,

e animação bem de mister em tão importante ramo de riqueza

nacional, tornando a industria da mineração procurada, mediante

uma lei que harmonize os direitos do Estado com os dos proprie

tarios, bem assim creando novas Escolas de minas em varias

provincias, onde se habilitem engenheiros qúe dirijam as empre

zas de mineração, e instruam os operarias. nos respectivos trabalhos,

devendo lembrar-lhes, que a Australia engrandece-se diariamente

com a mineração, a Inglaterra com as suas minas de ferro e

carvão, o Perú com as que possue de salitre e guano e assim mui

tas outras, e por ultimo, que de todas as industrias esta é a unica

que engrandece e eleva as nações, pela razão de levantar cidades

no meio dos desertos, alimentando ao mesmo tempo varias ouh'as

que lhe são auxiliares ou dependentes, como as que entendem

com a fabricação de polvora, com o preparo de couros, cordas e

outros objectos, conforme melhor se póde ver do seguinte trecho

de uma Memoria escripta por José Bonifacio de Andrada e Silva

sobre a mineração de Portugal: (30)

« A mineração nutre e sustenta numerosas familias, que por

falta de trabalhos uteis, em terrenos pela maior parte estereis e

desertos, se entregariam á inercia e aos vicios seus filhos. ElIa

pidez, e de valor de cerca de 5 milhões; o Koainoor ou lIfontanha de
luz, descoberto na Jndia, pesando 186 quiilates; o Est?"eZ/a do Sul achado
na Bagagem em Minas Geraes, perfeitamente crystallisado, pesando
254 quilates ou 52 grammas, e o conhecido pelo nome de - Brilhante
do Rei de Portu~al-pesando 120 kilates, descoberto por tr~s degrada
dos no Abaeté, Provincia de Minas Gcraes.

(30) José Bonífacio alludia ás minas que Portugal possuia em
S. Paulo, as quaes não obstante tel'em sido as primeiras que se desco
briram naquelle tempo, ainda hoje acham-se abandonadas, como se
pôde ver de outra memoria que vai transcripta em outl·o logar.
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povôa montanhas escalvadas e charnecas inuteis, e as apinha,

com o andar do tempo, de aldeias, villas e cidades. EUa enriquece

immediata e mediatamente o erario publico com os lucros pro

venientes das minas da corôa e dos direitos metallicos;' ella au

gmenta e segura os impostos sobre a entrada e consumo dos

viveres, fazendas e materiaes necessarios aos mineiros; consumo

que cresce progressivamente com a povoação e com a industria.

A mineração augmenta o cabedal metaUico da nação, que póde,

sem diminuir o precizo para a agricultura e fabricas já estabele

cidas, ser empregada em novas e uteis emprezas, corno estradas,

canaes, portos, pescarias, plantio de bosques e outros objectos

importantes, de que tanto precizamos. EUa fomenta mui particu

1m'mente o commercio e industria nacionaes, diminuindo a impor

tação de mineraes estrangeiros, subministrando materia prima

ás fabricas, augmentando a exportação de generos novos, dando

COnSUll.10 e actividade aos trabalhos da agricultura, estabelecendo

ou sustentando manufacturas para uso das minas, como as cordas,

couros, polvora, agua forte e outras, etc., etc.

O commercio e as manufacturas só trazem riqueza certa e de

monta ás nações que principalmente as cultivam quando os es

tranhos ou vizinhos são ignorantes e preguiçosos. Mas isto muda

todos os dias, como nos ensina a historia do commercio europeu

nos dous ultimas seculos. Os mineraes uteis, porém, que a natu

reza repartiu com mão escassa por poucas terras privilegiadas,

são sempre necessarios aos outros povos que os não têm de pro

prio cabedal. Si a Russia, a Prussia e a França se enriqueceram

de novo.tanto com a lavra de suas minas, quem prohibe a Portu

gal de enriquecer-se do mesmo modo? Pão, polvora e metaes são

quem sustentam e defendem as nações; sem eUes de proprio fundo

é precaria a existencia e liberdade de qualquer Estado.
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As minas, pois, fomentadas e administradas sabiamente pelem

em circulação riquezas immensas debaixo de fórmas diversissimas;

abrem novas fontes sempre perennes de nutl"ição e soccorro á la

vom-a, ao commercio e ás artes; cream e sustentam um grande

numero de braços; e diminuindo a vagabundagem e mendicidade

das comarcas, firmam o socego e segurança publica; espalham lu

zes e conhecimentos uteis por uma grande parte da nação; au'

gmentam emfim a dignidade do homem social pelas victorias que

obtem diariamente contra a natureza, muitas vezes madrasta, exe

cutando machinas e trabalhos portentosos. Isto que nos prova a

historia moderna, se confirma pela antiga, pois que os povos mais

famosos da antiguidade, os Egypcios, os Phenicios, Gregos, Car

dlaginezes e Romanos, da lavra de suas minas tiraram 111uita

principalmente a sua riqueza, e, o que mais é, a sua civilização. »

Do que fica exposto bem se vê que tudo o que não fôr dotar iL

industria mineira com uma lei que harmonize os interesses do des

cobridor com os dos proprietarios de terrenos, definindo ao mesmo

tempo os do Estado, além de outras providencias auxiliares,

como premios, tarifas protectoras, isenção de direitos para ma

chinas, creação de novas Escolas de minas, exposições, etc., etc.,

será perder tempo, será retrogradar em vez de marchar com passo

t"irme em demanda de um porvir grandioso, qual o a que o

Jmperio tem direito como nação de primeira ordem.



DICCIONARIO

GEOGRAPI-IICO DAS NIINAS

:Do BRAZIL

PROVINCIA no AMAZONAS

LIMITE

Esta provinci~ ti limitada ao Norte pela Guyana Ingleza, e Re
publicas de Venezuela e Nova Granada; ao uI pela Republica
da Bolivia, e Provincia de Matto Gro so; no Oriente pelo Pará, e
Gnyana Ino leza; ao occidente pelas Republicas do Perú e Nova
Granada.

POSIÇÃO ASTnONOMfCA

A Lat. do Amazonas é de 50 :1.0' boreal, e de 100 20' austral; a
sua .Long. é ómente occidental, entre 130 (1,0' e 32".

CLIMA

O clima desta provincia é quente, muito chuvoso e humido,
sendo durante o dia e a noite o calor suavisado quusi sempre
pela viração.
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Município.

PROVIr elA

COjIAHCA

L" CAPITAL

IUl1li05.

2," SOLIMÕES

Ega.

3," Ufa NEGRO

l3urcell05.

Parintins e MaLUis.

5." ITACOATIARA

ILacoaliura,

6." RIU MADElnA

Borba e Manicoré.

JAZIDAS NIINERAES

Cal~araucú.- Este rio ll[\sce na serra de Maduacaxés que
separa o Brazil da Republica de Venezuela, corre na direcção de
Norte a Sul e vai Jançar- e no Rio Negro perto da ilhas de Hia
haanas. As terras das margens do rio de que se trata, prestam-se
á fabricação de cimento, pela particularidade que apre enlam de
se petrificarem ao menor contaclo com agua.

Cayary.- Demora este rio nas proximidades do HY,lpurll
ou Japurll. E" abundante em sulphureto de ferro.

Hyapurá ou Japul~á.-Communica-se eslerio com o
Orenoque, e erve de limite ao Bruzil. Possue minas de ouro, que
nunca foram exploradas.

Hyatapú.- E te rio é affiuente do l\faturnan. E' rico em
sulphurelos, ulphatos e nitrato de todas as e pecies,

Içana. - Nasce este rio em territoriG pe'rteJJcente antiga.
mente aos Estados da Hespanha, j untando-se com o Rio Negro nas
suas calJeceiras. E' abundante em talco.
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Jap~l'á.-Veja - Hyapurcí.
l\'Iadeil"a.- Nasce esle rio nas vizinhanças de Santa Cruz da

Serra, cone com diversos nomes por espaço de cerca de 500 le
guas, juntando-se com o Amazonas depois de separar o Perú do
Brazil. Po sue carvão de pedra e ouro.

l\Iunduricania.- O territorio conhecido por este nome
demora entre o rio Tapajoz e o Madeira, e foi occupado outr'ora
pelos indio da tribu nlundurucÚ. No centro desse territorio en
contram-se jazidas de ouro.

Nhamundá.- Veja - Yanmndâ.

Napo.- Nasce este rio no Perú, o lança suas aguasno Ama·
zonas. ODr. João Martins da Silva Coutinho affirma ter visto
lindas palheta de ouro apanhadas no mencionado rio.

Em 1637 Pedro Teixeira, subindo por esle rio, foi ter a Quito
com 70 soldados e 1.200 indios.

Paranatinga.- Veja- T1'CS Ba/Tas.
Parintins.- Aldeia na comarca de Borba, entre os rios

Madeira e Tapajóz. Todo o tenitorio da aldeia apresenta indicias de
conter carvão de pedra.

Purús.- Este rio, depois de correr parallelamente com o Ma
deira, vai misturar suas aglias com as do Amazonas, perto do Cuari.
Po sue abundantes depositas de calcareo carbonatado, e outros de
gesso.

Rio Dranco.-Este rio nasce na serra Paracaima, e con·
funde suas clari simas aguas com as do Rio Negro. Na serra dos
cryslaes, que lhe fica na vizinhanças, encontra-se crystal de
rocha, esmeril, pederneira, sal e ouro, presumindo-se que haja
ferro, em consequencia da facilidade com que se oxidam as podras
alli exi tentes.

Rio Negl"o.- Na margem esquerda deste rio está assente a
Cidade de l\Ianáe . Presume-se, com bons fuudamentos, que exis
tem minas de carvão de pedra nesse rio, sendo certo que encon
tram -se no districto de S. 1l edro sulfureto de ferro e pedra de
amolar.

S. l\lanoel.- Veja - Tl'cs Barras.
Solimões.- E' conhecida por este nome a parte do territorio

do Amazonas que, se estendendo além do Madeira e Urubú, vai
confinar com o rio Javary.

Entre os rios TeJIé e Jutah~7 enCGutram-se jazida de laba
tinga, e amianto de varias côres, cuja exploração não tem sido
tentada até o ]Jresente.

No alto Solimões existem grandes jazidas de sulphureto de
ferro de primeira qualidade.

Sucury.- Lagôa situada ao sul de Obido', di tanto 20 milhas
do rio das Trombetas. Em tres Jogares diJIerente, mui pro-
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ximos da lagôa, existem minas de carvão de pedra. Por meio
de um Cima I que communique a lagõa com o rio, a lavra de tão
preciso mineral póde er de immenso alcauce para o paiz.

Tapajoz.- Este rio é am llen te do Amazonas, e foi desco·
berlo em 1746 por João de Souza e Azevedo, quando viajava de
Malta Gro o para esta provincia. Pos ne minas de petroleo e
carvão de pedra.

Tt'es Barras.- Conhecido tambem pelo nomes - S. Ma
noel e Pa['analinga,~demora este rio nas immediações, pouco acima
do Salto Grande, do Tapajóz;, cuja foz foi descaberIa em 1747 paI'
João de Souza e Azevedo, e sou cur o reconh ecido em 1819 por
Antonio Peixoto de Azevedo.

Nas margens do rio, o mesmo Souza e Azevedo, em uma ex
canção que fez, apanhou 64 oitavas de ouro, que foram man
dadas para O. João V naquelle me mo anno.

Esle rio corre tambem pela provincia de :Matto Gros o, atra·
ves ando o municipio banbado pelo Arinos.

Trombetas.- Conhecido [elo nome de Ol'iximina, e te rio
é o mais caudaloso dos que se junlam ~om o Amnona , entre o
rio Negro e o mar. Pos ue mineraes de Ioda tiS especies em
grande abundancia.

Yamundá.- E te rio demora distanle do Amazonas f5
leg-uas subindo-se pelo lado direito do It.'rombelas. Nas suas caba
ceiras existe um lago, onde se encontram umas pedras verdes de
varias feitios. que se suppõo serem formadas de um barro que
petrifica-se n'arrua.

Conhecidas pelo nome de Puuraquilan, passam pai' ser as ver
dadeiras pedrns neofrilicas, que as Amazonas davDm ao' homens
quo com ollas communicavam uma vez ao anno; sendo celebre o
rio por ser o ponto escoll1ido por ellas para as Sllns investidas
conlra o famozo Orellana, seu descobridor.

Possue carvão de pedra.
Yquicós.-E te rio demora entre o Yuruparé e o Japurá.

E' abulldantis imo em minas de ouro.
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APPE DICE

i't:ineralogia

• Sendo as producções naturaes desta provincia as mesmas dtl
do Pará, procure ver o leitor o que a respeito de t50 importante
ussumpto acha- p. naquella publicado .•

(JoMj1tim J11anoel de .\[accd1. - COHOG!tAPlll,t DO BRAZIL.)

« E-tá ainlla reservada a gloria da exploração'desta provincia ;
sendo bem do presumir abulldancia e variedade de miueraes,
principalmente na Gllyana, no .Iapurá e na Mundurucania, paizes
lodos que, pel[1 natureza' disposição do seu 010, não podem
deixar de er vantajosamente aquinboados. ToLlavia se ha de
parado om amianto no Solimões, entre o Tefr~ e Jutaby;
cr ysta I na serra de te nome, no Rio Branco; e meril na cordi
Ibeira do Ulesmo !lia Branco; ouro nas aba das serras do
Japurá, no rio Içá, nns cacboeiras do Madeira e nu interior da
Mundurucania; pedeme:ra no !lia Branco; pedra de amojar
no Bio Negro, no districto do S. Pedro; snl nas campinas do
Hio Brancll; laico no Rio Içana; tabatinga no Solimões. Nas
serra do Rio Hranco. uspeita- e a existencia e abundancia de
ouro; não tendo sido oulra a cau'a que determinou os Inglezes
á invasão de i 4':2, inslig-ados pela noticia que do paiz dera Chamo
burg-, que lbes impinO'iu o lago Pirarára pelo imaginaria Parimá.

Tamb m e presume a exi tencia de ferro no me mo Rio
Branco, pela qualidade das pedras em algun Jogal'es. Ha dilfe
rentes qu~lidades de argilla, cuja propriedade para a porcellana
ainda e tá por ex pAri mental'.

As barreir:1 de Cararaucü recommendam-se pela particulari
dalle de promptamenle so petrificarem os pedaços que delJa
de abam, quando solapadas pelas aguas do rio.»

(Lom'cl1Ç? da Uva A"auj) c .Âma~onas.-DTccIONARIO TOPOÓRAPDICO
UI TORICO E DESCRIPTIVO DA PROVll\ClA DO A..'lAZO:S.\ .)

< Ouno.- Na cabeceiras do rios Branco e Hyapurá tcm- e en
contrado ouro no terreno" de transporte, porém não e abe si
elle é 1'<11'0 ou ,i é alJUlldanle, e nem tão pouco se conhece a na·
tureza d~ rocha Oll terrenos (lue o contêm, ignorando-se por con
seguinte si ha facilidade para sua mineração.
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Taes são os dados que se colhem de uma informação prestada
pelo engenheiro .10ão Martin da Silva Coutinho.

SULPIIURETO DE FERRO. - O mesmo engenheiro refere ter en
contrado sulfureto de ferro na provincia, e que suppõe haver
abundancia deste producto, principalmente no rio Hyatapú,
affiuente do Matuman. Acompanham ordinariamente este pro-
ducto alguns sulfatos e nitratos. .

o rio Negro oncon tra-se igualmente o sulfureto de ferro nos
vieiras de quartzo das rochas granitica , mas em pequena porções.

Informa ainda o mesmo engenheiro que do Alto Solimões
vieróm algumas amostras semelhantes ás do Hyatapú, o bem assim
do rio Caynary, que amue pela margem esquerda do Hyapnrá,
acima da primeira cachoeira.

CALCAREO E GESSO.- No Alto Purús encoutra-se o calcareo em
estado carbonatado, e bem assim o ge so ; sendo quo este ullimo
abunda extraordi nariameil te.

Em Tapajóz, nas proximidades da villa de Itaituba, refere o
engenheiro ter encontrado uma bella formação calcarea.

Os bancos desta formação estendem-se até ás cabeceiras do rio
Curunahy, braço do Marie-assú. .

A rocha é compacta e póde ser aproveitada perfeitamente para
ladrilho. Nas primeiras camadas encontram-se conchas e agathas
mais ou menos perfeitas, tendo em ulguns pontos sulfureto de
ferro. Este mineral parece formar uma cinta circumscrevendo a
parte mais baixa da bacia am3Zon ica.

A formação calcarea dista da cidade de Santarem cerca de /12
leguas, e diz o engen beiro que este producto constitue uma
fonte de riqueza para o Amnzona ! onde a cal chega por alto
preço, custando em Manáos uma barrica S~ a 9~000 !

COUBUSTIVEIS MlNERAES. - São mui ra ros os ve tigios quo têm
apparecido na provincia e em alguns Jogare difl'erentes.

Em :I.SG{ apresentou-se um Americano ao gGverno da provincia,
dizendo ter encontrado uma extensa formação carbonifera nas
pr0ximidades da capital. Averiguado o facto chegou-se ao co
nhecimento de que aquelle individuo não passava de um aven
tureiro; sendo inexacto tudo o que elle relatára. »

(Paulo .José ele Qlivci1·a.- MDIORIA ANNEXA AO RELATaRIa DO ~UNI~

TERro DA AGRICULTURA. )

( Carvão magro, nas margens do lago Sacoré; idem nas margens
do Solimões.

Linhito-terroso, margens do Solimões, a SO braças acima do
forte do Tabatinga ; idem nas margens do rio Javary. »

(Ladisláo ele Sow;a Ucllo :Yctto.- MEMORl.\ SOIlRE os lliNERAES CO:\!
IlUSTIVEIS DO BRAZIL.)
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Carvão de lledra

7

Na obra-Explicalion d'une seconde édition de la carte geolo
gique de la terre,- do eminente geologo Jule Marcon, publicada
em Zurich em 1875, - pp. 168 e 196, lê-se o seguinte sobre o
terreno carbonifero do Brazil:

« Mou exceJlent ami, Le Major João Coutinho, le savant et
nimable compagnon de voyage donné par l'empereurDon Pedro II
à Aga siz pour son exploration de l'Amazone, e t le premieI' qui
ait ti ouvé le terrain carbonirere dans la bassin de l'Amazone.

A la premiere chule ou calaracte du Hio Tapajós, pres d'Itai
tuba, Coutinho a recueilli, dan un calcaire, des Productus et
des Spil'ifer, indiquant le calcaire de montagne, ou calcaire cal"
bonifere.

Plusieurs annés apros, le profes eur Hartt a visité la même
localité et a etendu à l'Est et à l'Ouest la prolongation de ce
terrain, qui parait exister au pied du grand massif des roches
cristallines brésiliennes.

Dans son dernier voyage, en 1871, Hartt a reconnu l'existence
de ce même calcaire carbonifere de butrc cOté de la valIée de
I'Amazone, SUl' le côté 110rd, vis-ü-vis d'Ilaituba, c'est-à-dire, du
côté de la Guyane, entre les Rios Curupatuba et Surubil1. De
sorte que le terrain carbonifer se trouve de chaque côté de la
grande vallée du Bas-Amazone et qu'il y a quelque espoir' qu'on
y rencontre un jour le yéritable terrain houillier, avec des
couches de honiJle, »

« O Sr. major Florestan Rozwado\Vski, na primeira viagem
do vapor l1farajó da capital da nova Provincia a Nauta no Perü,
colheu varias amostra de combustiveis. Estas amostras foram
extrah idas de uma das margens do Amazonas, na parte desse
immen o rio conbecida com o nome de Solirr,ões: algumas
em S. Francisco Xavier de Tabatinga, 80 braças acima do lugar
onde existe o fortê deste nOme; outras em Pernate e Pebas, po
voações situ adas na mesma margem do Solimões e pertencen tes á
Republica do Pení.. Estas amostras são identicas, salvo pequenas
ditf!3renças ; e em conserJuencia do resultado dos ensaios, foram
classificadas como lenhitos picifonnis terrosas. Estes lenbitos são
muito impuros por conterem pyrites e argilIas em grande quan·
tidade, porém t30 intimamente misturadas com a parte carbonosa
que nno é pDS ivel distinguil-as á simples vista. Produziram
pela dislillação um coke pulverulento com uma perda de 36 ·/0 ;
e 25 ./. de cinzas compo tas de argiJlas ferrugino as e calcareas. J

(. OCIEOADE VELLO UNA.)
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ANALYSE DE CARVÃO DE I'EDIIA DA LAGÔA SUCURY

< Examinando-se a pe.:juena porção de amostras que vieram
desta localidude, conllece·se pela textura e brilho dilferente que
apresentam, que estas amostras deviam ter sido coi hid:Js em
terrenos, ou tal vez em ca m:Jd:Js diO'erentes. Em con eguencia
desta indicação, submetti cad:J 1Jll1ostra separadamente ,IaS ensaios,
e estes confirmam a minha conjectura. Algumas destas amoslras
têm pouco brilho, sujam u dedos e têm um cheiro semelhante
ao carvão vegetal; as outras são mais brilhanles, mais compa
ctas, e friccionadas dão um cheiro de iJetum~.

As da primeira especíe ardem vagaro~all1cnte ao ar livre, mas
conservam a iJraza por algum tempo, sem fUlIlo nem cheiro be
tuminoso, cobrindo-se de cinzas br:Jncas, :IS quaes depois de
fri:Js, tomam uma côr avermelhada devida a argillils. ou antes a
grés argillo-ferruginosas misturadas com o coml)ustivel. Carbo
nisad:Js deram um calce sem alterllçã{J de rórm:J, '3 UIll:J [Jerda
insignificante pela distillação das materias gazosas. Aquantidade
de cinzas excedeu a fi %, As (la segunu:J especie ,Irdem viva
mente ao ar livre, com pouco fumo, cheiro betulllinoso, e qU:Jsi
sem residuo de cinza.. Carbonisadas denllll um oo1\e mal reunido,
pequena quantidade de betume, desprendimento de gaz hydro
genee, et~., etc. A destill;Jção produziuuma perda de:20 "/".

Nem uma nem outra destas especies incha, se aglutina pela
acção'do calor, Dem apresenta o mais lc\'e intlicio de conler sul
phureto.

O resultado destes ensaios pareee autorisar a clas i(jcaç~o das
do combustivel mineral do Amazonas corno cal'vâo de pedm siJcco e
c{/,1"vão de ]Jedm magro; convindo esta ultima denominação á
segu1lda especie, e a oUlra á primeira. Ambas Li eSlJecies podem
portanto ser applic:Jdas cem proveito na maior parle dos mos em
que se emprega o r.arvào de pedra carbonisado ou coke.•

(SOCIEDADE VELLOSIANA.)

Minas de ouro

« Não fallo das muitas minas de ouro e de prala, de que ,já ha
noticia, e que íorçosamenle irão ~endo descobertas pelo tcmpJ
adiante, que, si o meu ,juizo não me engaua, hão de ser mais
e mais rica~ que lOelllS as do Pertí., ainda que nesse numero en·
trem a do afamado serro do Potosi; e niio digo isto no ar, e
sem fundamento, levado só, como alguns pensarão, da aITeiçiio
que mostro em engrandecer e te rio, mas stl'ibando-me na razão
e na experiencia; fJ la lenho eu do ouro, que em alguns in
dios deste rio encontrámos, e das noticias que der;lLll das suas
minas, e aquelle me obrig:1 a rOl'mar esle argumento.

O rio das Amazona recebe em si lodas as vertentes das terras
mais ricas da America, porquanto pela parte do sul neUe des-
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~guam caudalosos rios, que de cem uns de perto do Potosi, outros
de Guanuco, cordilheira proxima á cidade de Lima, oulros de
Cusco, e outro de Cuenca e Gibaro', que é a terra mais rica em
ouro das que ha descohertas, de sorte 11 ue pela referida parle do
sul, quantos rios, quantos mananciaes, quantos reg-atos, quantas
pequenas fonte~ de~agllam no oceano no espaço de 600 leguas, que
se cont,ll11 de,:de o Potos; a Quito, todas rendem v<Jssallagcm e pa
gam tribulo a este rio, assim como lambem lodos os que baixam
do no,'o reino de Granada nào são inferiore' em ouro ao outro'.
Si este rio, pois, é ii rua maior e o princi[wl caminho por onde
se sobe ás m~iores riquezas do Porú, bem pos o a/Tirmar que é o
principal senhor ue todo, além de que, si a Jai'àa Dourada lcm o
ouro que se lhe attrihlle; i a Amazonas habitam, como attes
tam muitos, entre as maiores riquezas do orbe; si o Tocantin~ m
pedras predo"as e em aLundancia de ouro é t;IO "famado entre os
francezes; si os Om;lgúas, com ;lS sna riq uezas, ab;I1Tot~ram todo
li Perú, sendo mandado immedintamente em busca de Pedro de
Orsua com grosso exp.rcito pela vice-rei, é incontestavel que ne te
rio tudo o referido o está encerrado: aCjui n lagôa Dourada; aqui
o Amazonas; aqui o Toc,lI1tins; e aqui os rico Omagúas, como
adiante diremos, e nqui, tinalmeute, e'tü depositado o immonso
tbesouro que a Mage tade Divina tem gnardado para COUI elle
enriquecer o nusso gralllJu rei e, enhor felippe IV .
... . . . . .. . . . . - .

A 28 leguas mais aiJaixo do rio JUl'úa, da mesma parte do sul,
em telTH dos mnis altus barrilneo':, dá principio a mui populosa
naçào dos Curuziraris, que, seguindo sempre uma rilJeirn, como
por espaço de 80 Jeguns, tão continuadas as suas povoações, que
tlpenas se pa snvam quatro hOI'as em que de novo se ellconLras
sdm outras, e ás vezes por e paço de meio dia inteiro não ce a
vamos de avi:tar o ~eus rnnchos. Destes o' mai <JclJavamos sem
gente, que por elfeiLo de noticias falsas de que vinhamos de 
truindo, matando o captivando, quasi todos se havialo retirado
para os monte.:, posto que eIJes sejam naturalmeute mai e~qui

vos que nenhuns oulros deste rio, npezar de que demon tram
não terem meno. gover'llo e policia, segl1ndo s via pelo manti
mentos de que e Lavam providrJs, pela alfaia de suas Ca as, que
para beneficio das cou ;,s relativa á vida eram as melhore de
todo o rio. Tê.m nos hal'l'ancos onde moram mui bom billTO para
todo o genero de va 'illia , e ~Iproveitando-se deIle fabricam O'ran
de olarias, em que hlzem (Linaja~) panella., forno~ em que co
zem a suas farinhas, cruezela , jarros, librillos e até c'rLnn bem
formndos; havendo tudo isto prompto para tl'~ltO commnm da
mais naçõe qne, obrig:ld;ls dn neces idade' que deste generos
têm nas suas terras, vêm fner grandes enrrecrações, dando em
pnga as cou a de que o antros e'lrecem. A' primeira ~Idêa desta
nação vindo pelo rio abaixo chamaram o lJOrtugueze', quando
subiram, aldéa de Ouro, lior haverem neJla achado e rcsrraladl\
algum, que em pranchas pequenas traziam pendente dos narize~.
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e orelha~, o qual em Quito foi examinado e e achou Eer de 21
quilates. Como o natmae "iram a ambição dos _oldados, que
tanto empenho mostravam em fazer toda a diligencin para que
lhes trouxe sem muito mais daquellas pranchas, logo as esconde
ram todas sem que appareces cm mais algumas; o que observa
ram tambem na volta, de sorte que ainda vimos muitos indias, só
nm trazia dou brincos de ouro e J em pequenos, e que eu resgatei.

Não se pôde ayeriguar, quando subia a armada, com algum
fuudamento, cousa alguma das que encontraram neste rio,
porque jamais tiveram linguas, com as quaes pudessem fazer
a necessaria inquirição, e, si os portugueze julgaram poderem
dar conla de alguma cousa. era sómente daquillo que por
signaes haviam entendido. e isto me mo tão incerto que cada
um interpretava segundo o que liuha no seu pensamenlo;
porém na volta ces ou toda esta incel'teza, querendo i\os o Senhor
favorecer esta expedição com prevenil-a ordinariamente de boas
lingua', por meio das quaes se averiguou tudo o que se contém
nesla relação. A noticia que me deram, das minas de que se
tirava o ouro, é a seguinte: Defronte desta aldeu, algum Umto
mais acima da parte do norte, entre o rio chamado Juruparé,
subindo pelo qual e atraves ando em cerla para.(l"em, por tenn
tres dia de caminho até chefrar a outro que se chama Japurá, por
elle se entra no Yquicós, <.Jue é o rio do ouro, onde, junto fi
uma erra que alli está, o naturae tiram grnurle quantidnde :
e e te ouro todo é em pintas o grãos de bom tamllllho, do quae
formam á força de batel-o ns pranchas de qne fallamos, depen
durando-as nas orelha e narizes. Os naturacs que contratam com
os que tiram esto ouro chamam·se - manajus - e o mesmos que
habitam o rio e se occupam em tiral-o - yurnaguaris-, que quer
dizer tiradores de metal, porque - yuma -é metal, e - guaris
os que o tiram e dão a todos os metaes o me mo nome generico de
- yuma -, e lambem parn qualquer ferJ'nmenta das nos"as, como
oram machados, rnachadinhas e facas se serviram dn mesma pala
vra yuma. Diflicullo a parece a entrada a essas minas pelos in
convenientes de mud~r rios, e abrir r.aminhos por tel'l'a, e por isso
não me satisfiz até descobrir outro muito mais facil, de que adiante
falIa rei .

ENTRADA PARA AS MINAS DE OURO

A quatro legllas desla uldêa, que denominamos do Ouro, pela
parte do N. sahe a hocca do rio Japurá, que é por onde seentra no
do Ouro. E la é a mai certa e direita entradil para com brevidade
cheg-nr a avi lilI' a terra, que tão liberal olTerece eus the ouros.
A altura da bocca ele te rio é ele dons graus e meio, como tambem
o é de uma povoação que, quatro leguas mais abaixo) na banda do

uI e tá ituada, obre uma grande barr:mca, ao desembocar deHe
no audaloso e claro rio que o naturae chamam Tapi, e tem nas
sua margen muita multidão de gentio, que chamam pag'uanas.
São toda as terras, que, como disse, por espaço de 80 leguas
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occupn esta nação dos cruziraris, mui altas, de linda campina, e
pastos para gados, arvoredos não mui cerrado, abundautes lagôa ,
e que prometiem muitas e ])oas commodidades aos que as po
voarem.

LAGàA DOURADA

A 26 legua' UO rio 'fapi desagua no do Amazonas o Catu:í,
que formando ua bocca uma grande lacrôa d'agua verde traz
a sua origem de muitas Jeguas pela terra dentro para o sul,
tão povoadas as uns margens de barbaros, como todas as
dos outros, posto que lhe leva vantagem na mulLidão de
diver"as nações de outro rio, que, com o nome de Araganatubn,
seis leguas mai abaixo, sahe ii parte do norte pela qual tambem
se communica o Japurá de que acima fallamo'. Ch;lmam-se
e tas nações yaguanis, mucuna , mapiarú , aguainaús, huirunas,
marirúas, yámorúas, terarüs, iguya., guanapuri , piras, mo,
piLirús, yaguaranis, aturiaris, macaguas, ma ipias, guayacaris,
amluras, caguaraús. maraymullils, e guanibis. Entre estas naçõe •
que todas são de diffel'entes linguas, seguudo as noticias, para a
parte do novo reino de Grilllada está a de ej[,da lagôa Dourada,
que tão inquietos traz os animos de toda a gente doPerú.

Niio o atnrmo de certl , pOl'éln algum 'dia quererá Deus que
.aiamos desta perplexidade. Para que não haja equivocação com
o nome de um rio que sahe pela parte do norte, a 16 legoas do
Aragunatuba, e se chama como elle, se deve advertir que ambos
são um mesmo rio, que, por dou distinclos braço' de um
me mo nome, desaguam no das Amazonas, e a 22 leguas deste
ultimo hraço e termina a populosa e rica naçiio dos curuziraris,
povoadores de uma das melhores porçDe de terra (migajones)
que encontI'amos em todo este gTande rio .•

(PADRE Ch,-istovíio cl'.lcu1J,a..-::\IE:\loRI.\ CO)l o TITULO-Novo DES~

COBllBm~TO DO GRANDE RIO DAS ,UI.\ZON.\S.)

• Ainda que a principal riqueza das terras não consiste em ter
muitos mineraes. mas im em se,' ferLiI o seu terreno, assim como
a riqueza dos moradores não con i te em tratar e manear ouro e
outros metaes, ma im em ter abuudancia do viveres para su',
ten to de suas casa . como 'e vê no grande Egypto e em muitos
outros reiuos aonde a grande fertilidade de SUa terras fio inve
jada riqueza dos seus habitante . PO"to que a falta de minerae
seja grande, com tudo para mo traI' aos leitore , que o maximo
rio Amnonas, não ó é rico na fertilidade da suas margens,
fartura de viveres e abundallcia de precioso haveres, mas
tamlJem de riquissimos mineraes, darei por principio desta 3'
parte uma com pendia a noticia dos seus mui tos e inexhauriveis
mineraes de ouro, prata, diamantes e mais pedras preciosas, com
que augmenta as grandes riquezas de seu precioso thesouro. E



12 PROVINCIA

primeiramente para que o leitores possam fazer algum conceito,
é preciso trazer á memoria tIS trrandes serrarias, que na ia parte
dicemos tem o Amazons ntlS suas ilhargas, ou sejam as do Norte,
que principiando qua i na fóz do Amazona com o nome de
serras elo Pal'ú, vão subindo com o me mo rio, ao qual servem
ele vistosas marg'ns até os reinos de Quitu e Plt]JaYltn, onde e co
nhecem com o celebre nome ele cordilheiras por c p~ço de 1.000
o tantas leguas, e com a largul'1.l de ll,0 ou mais, que tantas se
contam n:! reg-iiio a que os geographos chamam Guyana, ou ejam
as outras alti simas serra, qne da parte elo Sul, po lo que em
mais di tancia do Amnoml , lhe viio razendo lado, de de as serras
de Ibiapaba, m 3 gráo d'e latitude meridion~l e 336 gráo
de longitude alé os reino do Peni e do Chile em 15 e mais gráos
de latitude e ::lUO de longitude, chamadas já serra cle Ibiap1bn. jil
jfoça de {i,qos, já Cltapad!J Gl'ande e finalmente no Imperio uo Peni
j/(tntiqlleil'a, e no reino elo Chill' A.ndes, com o comprimento
de Le,te a Oe te, quanto vai de 3::lG gráos até 300, o com a ]nrgu·
ra de 50, 60 e mais legua ele mui aprazivel planicie no cnme
das selTas, além de mnitas e comprielas manga" ou braços, que
vai lançando de si já para o Sul e já par;) o Norle, em muila
voltas que vai fnendo como uma gr,lllde cobra enroscaria. Em
outras parles se divide e,la grande cobra em duas, lançando
uma para o ui e outra para o Lone, e cada nma r.om seus 1Jl'i)ços
ou 1'0 ca de mni las leguas. Suppo ta, pai , esta bl'eve nolica da
serras da America, que mais dilfusamente de crevemo na 1"
parle, diO'o que toda eila é um continuo mineral de ouro, prata,
diamantes e muila onlras pedr,1 preciosa, de sorte que afir
mam o' pratico ser a terra lIJais rica de minas que até hoje se
tem descoberlo no mundo, E principiando rela margem
boreal, as senas que os Portuguezes chamam do Parú, t1esde 11

fóz do Amazona alé o rio Negro, e tão cheias de signaes de ouro,
que já todos o geographos assignalam com signaes aureos.

Como, porém, PL1rtugal não lem gente com que pos. a mineral'
tão grande vastidão de terras e muito menos fortificai-as como era
necessario, de I1ropo ilo não quiz abrir minas nessas terras, para
vitar contenda e um em nnU1ero de guerras com França e

Hollauda, de sorte que ainda algumas ruínas que por aCll o se tem
de coberlo j un lo ao maxi mo rio Alllazonas, onde os Pol'tuguezes
e tâo bem munidos com varias forle que têm pela sua martrem,
eomtudo logo, e mandoq encobrir p11ra não melter cubiça ás mais
potencias, Confirmam os Indio do' rios que medeiam entre;ls for
talezas do PilI'Ú e de PilU)JX, que nas suas cabeceiras ha muilO
ouro; mas como milita por todo aqueJle' rios a mesma razào, não
admitlem os cn iuforme, anles se encobrem as uas noticias.

Em uma das povoaç'ões da dila mnl'trem , e descobriu ouro em
muita qU;llltidade, qua'i t'i parla do seu parocho pelos anno de
1755, circiter dcliaixo de UIII gir:ío. Giráo chamam no Amazonas
uma como ~(l'ade de páo levanlados da terra, onde costumnm
secoar carne, peixe, on qualquer outra cousa; debaixo desse gi-
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ráo, por cima, i to é, á fiar da terra, appareceu ouro', porém logo
se procurou encobri!', como já se dizia de muitas I·'ragens.

Por cima do rio Negro, ou pela Sl13 altura, ou l !:tre elle o
grande rio Japll1"à, se de~cobre e lar o celeberrimo La.. ,dI] Ouro
e a cidade de illallâos, por cujo descobrimeuto se lem cançado
muitos aventureiros; porém ninguem dá com elle, al mesmo
tempo que todos afirmam a sua existencia.»

(DE U~[A ~lE;uom., INEDITA QUE TE~l POR 'rlTULO - TUESOURO DESCJBERTO
NO l\l.\XDIO RIO .Dl.\ZONAS-EXISTENTE NA BlULIOTllECA NACION.U..)

Geolog'ia do R.io Amazonas

• Este rio tendo a sua na cença na cordilheira dos Andes com·
prebende 2.500 milha' geograpbicas de comprimento e 600 a 700
de largura da sua bacia.

Em quasi toda a immensa superncie cuja média acaba de ser
enunciada, ~ó se avista um valle plano, e tão plano que o obser
vador julgaria achar-se em uma campina sem nm. ão se nola
em parle alguma o caracler de bacia, que nliás constitue a reição
essencial das circumscripções hydrogrilphicas. E', pois, como uma
planicie que deve er considerado o valle do Amazonas, como
uma planicie insensivelmente inclinada de O. a E., de maneira
que, a 800 milhas da fóz, o nivel das aguas acba-se apenas 200 pés
ácima do occal1O, Um pé de inclinação por largura, eis o declive.

E ta gigllnle ca bacia diJ]'ere, pai, de tudo a que damos este
nome, e a difTerel1Qa é tal que J1~O !la comparnção possivel. Com
efreito, de ambo O' lados do rio não se nolam margen nem riban
ceiras. E' um oceano Jançado sobre uma superHcie liza, um
oceano de agna doce que pende para oceano salgado.

A inclinaç:io é tiio in.ensil'I'1 que apeDas se nota correnteza
em cel'la linha. A' direita e:i e querda avistam-se verdadeiros
poços imitando lago inhas, onde a correnteza é apenas perceptivel.

Oulro C<lracler peculiar é <l auzcncia da fóz. 'ma linlla de mais
de i50 milha, sem 'eparuçiio <lpparcnle do mal' fHZ que o via
janle ao sabir do oceano ainda julgue acbar-,e sobre as aguas
leste, quando aliás já está na doces e lurvas do Amazonas; as
marés, as correntes marilima , llont:nuam a er mui sen iveis.

Ao approximar-se de terra, ente-se o observador ainda mais
maravilhado. O Amazonas não tem delta. ua fóz não apresenta
as accumulaçõe de lodo que, dos grandes valles, o outros
grandes rios arra tam para as suas embocaduras. Alli nadalem
bra os braços do Gange , o triangulo do 'ilo. E, não obstante
rios incomparavelmente menores, como o Pó, o Rhodano, arras
tando o seu Jodo, avauçam muito pelo mar dentro. Hoj o Pó tem
a sua fóz a rr..ais de 6 Jeguas do ponto que ella occupal"a no prin
cipio dos lempo' bistorico . O grande rio dos Eslado- Unidos, o
Mi sissipi, tem um delta immenso e estende um longo canal a
distancia da terra firme.
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Nada llisto se observa na fó? do Amazonas. A ribeira no ponto
onde começa é formada de lodo. E' de rocha, da mesma rocha de
que se compõe loda a exten 50 do valle, da me-ma rocha que se
notará no Tooantins e no Hio Negro, no Tapnjoz e no Jaurú ;
. ão ns mesmas argillas, os mesmos grés, os mesmos saibros. Pile
nomeno este verdadeiramente excepcional, e a que se deve logo
de principio I1ttender e consagrar um completo estudo, si se quizer
ter cabal conhecimento do regimen physico de toda 11 bacia.

Qual é a origem dessa planicie na qual o Amazonas traçou o
seu curso e que a corrente sulca se01lhe acrescentar cousa
alguma? O Amazona apenas [órma algumas ilhas. As ribas não
são os producto de depositas lodozos.

Vejamos primeiro qual é o caracter dos depositas amazonicos.
O complexo destes depositas acham-se acima do niv I do mar,
posto que em um plano pouco elevado. As camadas mais baixas
lia visiveis por toda a parte, desde o fluallag-a até o Marajó.

Formaram-se com um leve diclive na direccão de O. para E.
Sempre por toda parte apre entam um triplice caracter. Ko fundo
são marues, argillas tão finas, de tal modo trituradas, que é
quasi impossivel di linguir-se-lhes os grãos. Formão ellas uma
mas a absolutamente uniforme e homogenea. Depois apparece
uma mistura de argillas e arêa cada vez mais grossa. Assim: 1°,
uma arêa grossa misturada com pedras roladas; 20, uma area
fina depositada em camadas reguladas e delgadas; 3°, bancos
ou laminns de argilla em camadas tão finas que são as vezes
delgada como uma [olha de papel; eis na ordem de superposição
o primeiro sy tema observado em toda parte.

Por cima deste primeiro systema apparece outro deposito de
um gores composto de saibro, de gruos de rochas desiguaes, de
um gres gros el'O emf1m, producto de materiaes diver o , mas
precipitado tambl3m em camadas parallelas, em discordancia de
stratificação, isto é, precipitado na mesma bacia de aguas tran
quillas, onde se formou o deposito do primeiro systema. O que
indicaria com eJTeiLo o parallelismo das camadas, a nno ser a
de cida lenta, continua, serena, sem agitação das materias qul3 se
achavam suspensas nn 3gua.

'l'odavia, nesta segunda ordem de camadas, ha a notar duas'
cousas.

A primeil'a é a diversidade na natureza do are' ; mi tma de
arêa gros a, de silica, de calc3l'eo, de oxydo dé ferro o mais das
vezes; ó um gres á vezes duris imo, em alguns pontos tão cheio
de ferro que us emel!w-se a e Le metal ao sahir da mina; em
summa empre um gl'cs grosseiro. A seO'unda é que, as vezes,
de cobre- e o ve tiO'io de uma acção violenta das agua . A sim,
notnm-se cam:.1da muito inclinadas, corno as que se formam sob
a infiuencia das correntes e do rodamoinbos, e apreseutando, em
fim, essa especie de stratillcação que os geologos chamam torrencial.
As camadus desta qualidade alternam com outras que conservam
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o seu parallelismo. Este pheuomeuo não póde produzir- e senão
em aguas movidas de uma certa corrente, sujeitas a rodomoinho ,
com velocidades de iguaes ; s' assim poderão formar depositos
ora parallelos, ora obliq uos.

Um tereeil'o depo ito acha-se as eutado sobre o dou primeiros.
Resulta elle da conglomeração de argillas areenlas mui finn,
semelltantes á que e a ham nos arredores do Hio de Janeiro
e que mal apresentam yestigios de stratiflcação. As camadas ão
indistiuctas, o sell todo parece homogeueo, e foi evidentemente
posto em cima das outra' por acções mui diversas. E' cerlo que,
no intel'l'allo dos dous depositos, houve neces ariament uma
mudança no regímen das nguas.

A prova di to e lá em terem as argillas do terceil'O ystema
penetrado, por toda a parte, nas desigualdade produzidas na
superficie do grê .

Esta superflcie é profnuelamente ondulada, cheia de aspcridade',
de sulco qna mnitas veze chegam ao grés inferior. A aguas ~l

cavarrm, tiraram-lhe espe' ums variavei ,e foi nas excavaçõcs
assim produzidas, nestas desigualdades, até por cima, qu e
operou o deposito das argillas areentas deste terceiro sy tema
superior.

. .. o.....
De Almeirim a OIJielo , a vista de cobre uma serie ele collinas

cuja altura mede-se mal. O observador snppõe ter diante de i
montanhas elevadas.

Essas collina repre entam a grandiosa imagem elos Alpes.
E não obstante nenhuma delln tem mais de 1.000 pés de

elevação.
Tal é o eO'eito simullaneo do contraste e da proximidade. Essas

collinas acham-se muilo perto e, na immen a extensão, as umem
proporções que admiram e illudem.

Essas montanhas, a partir de Almeirim, lêm além di to um
caracter iugular. Nota-se bem depressa a uniformidade que allas
apresentam. São o mais das vezes cumes plano e rasos como
me as, e aqui e acolá repre-eutam zimborios um tanto arrendon
dados. Este earacter nniforme se observa tanto na montanhas
de Monte-Alegre, qne tcm perlo de 1..000 pés de altura, como
Bas de Almeirim, cuja elevação é de 600 ou 700 pés.

O exame da constituição inlernll dessas collina mo trn imme
diatamenle qne ella. ão formadas de banco- horizonla . São a
camadas horizontae e uniformes do gré já de'cripto que, alli,
se elevam a alturas excepcionaes.

Ora, em parte nenhuma do mundo tcm as montanbas uma tal
estructura. Houve quem acrediLDsse e escreve se qne as collinns
das margens elo Amazonas eram o espigõe das montanba da
Guyana. Ma estas são formadas de granito, as no sa de grés.•

( I1gc~ssi::;. - CONVERSAÇÕES SCIE:-lTrnc.\S OBRE O ,uIAZON A.S.)
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Concessões vara eXIJloração elavra (le lllineraes

Souza &: Ferrei?"a.- Decreto n. 4999 de 3 de Julho de 1872.
- Concede-lhes permissão para explorar carvão de pedra e outros
mineraes nas margens do rio Negro.

Ama.on Steam Navigation Company (Limited ).- Decreto
n. 5348 de 16 de Julho de 1873. - Concede-lhe permissão para
explol'al' carvão de pedra no municipio de Parintins, da comarca
de Borba.

Antonio Jose Gomes Pe?'eim Bastos.- Decrelo n. 013 de 26
el Fevereiro de 18 1.- Concede-lhe permissão para explorar
minemes nos terrenos e rios das fazenda.. nacionaes do Rio
Branco.

Esta conce,..ão foi prorogada por tres annos pelo Decreto
n, 8544 de 20 de Maio de 1 82.

Bento de Figueiredo Ten?'eiro Aranha.- Decreto n, 9179 de
29 de Março ele 18 4.- Concede-lhe permissão para explorar
carvão de pedra e outros minerae" no lagar denominado Cupessú
no rio Solimões, margem direit\\ e barreira de Jutahy,
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LIMITES

Esta província é limitada ao Norte pelo oceano allantico, e
Guyanas Fr:lnceza, Ingleza e Hollaudeza ; ao Sul pela Provincia de
Matto Grosso; ao Oriente pela Provincias do Maranhão e Goyaz ;
e ao Occidente pela do Amazonas.

POSIÇÃO ASTRONOMICA

A lat, do Pará é de q,0 iO' septentrional, e de 8° 40' austral;
a sua long. é entre 2° iO', e i5° 20' occidental.

CLIMA

O desta provincia é igual ao do Amazonas,

COMARCAS

1..n CAPITAL

Municipio, •. ,.,.,",.,"'" , Belém.

2," RIO GUA.MÁ

S. Miguel deIrituna eOurem.

3,3 VIGIA

Vigia e Curaça.

q"a BREVES

.... . Breves, Melgaço e Oeira.•

5,a OBLDOS

• ~ •••••••• I •••••••• Obidos e Faro.
2
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6.· CAJllETÁ

Cametá e B~ião.

7.' S.\.'TAnf;~I

Sab tarém, Franca e Alem
quer.

8.· SOURE

SOl1l"e.

9·. CI 'TRA

Cintra.

W·. BRAGANÇA

" '" Bragança.

i1". JlIACAPÁ

............... " '. . Mac~pá e il,{azagão.

12"'. GURUPÁ

.................... Gnrupá.

13a • JlIARAJÓ

Ch~ves.

H,a. JlIONT'ALEGRE

Mont'Alegre.

1.5·. CACnOEIRA

Mousarits, Cachoeira e l\fu
aná.

16." IGAI1APÉ-JlIERm

19arapé-merim.

1780 • PORTO DE JlIÓZ

Porto de Móz e Souzel .

.T AZIDAS l\H TERAES

Acarã.- Este rio mistura suas aguas com o Mojú, depois
de regar a povoa'Ção de que tem o nome - ~o logar denominado
Cumarú_existem minas de ouro, que nunca foram exploradas.
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l~.nemquer.- Esta povoação demora nas vizinhanças da
lagõa Surubili, distante do Santarem cerca de 1.4legua . Segundo
estudos feito pelo geologo Herhert fI. Smith desconfia-se que
existe um immeu o deposito de carvào de pedra nas immediações
da mencionada Jagôa, isso pelo pre ença de calcareos e fosseis
muito communs em jazidas semelhantes.

Araguary.- Demora e te rio ao Sul do Oyapock, sendo
quc na sna marg-em dire.ita foi qu-e em 18\1,0 fundou-se a colo
nia D. Pedro lI, distante do oceano poucas leguas. Possue mina.
de ouro, que nunca roram exploradas.

O districto de Araguary pertence á comarca de Macapá.
JBragança.- Conhecida antigamente pelo nome de aldeia

de Caité, esta cidade demora á esnordeste da capital da provincia
trinta leguas. Possue minas de ümo em todo o perimetro que
segue da direcção de Les1e-Oeste do districlo da cidade, até o rio
Redondo.

Capim.- Ribeiro tributaria do Guamá, distante da babia
Guajará cerca de 10 leguas. PÇlssue abuntantes minas de cobre e
outros rnineraes.

Erêl.'ê.- Esta serra demora nas proximidades do rio Paytuna
e da serra do mesmo nome na Comarca de Monte Alegre. E' rica
em ouro, carvão de pedra e ou tro minemes.

I"taubal.- l'erritorio da provincia nas vizinh~mças da
Guyana Franceza. Uma riquíssima jazida de ouro, descoberta em
188:! por um tal Joaquim Ferreira Mauall1ã'es, est'á sendo alli ex
plorada por portuguezes, com o aUxilio de desertores e 'escrtlvos
fugidos.

l\l:ojú.- Este rio nasce na província de Goyaz e vai lançar-se
na bahia de Guajará, perto da cidade de Belém. Na leito e mar
gens de te rio consta existir uma mina fie carvão de pedra, que
meroce ser explorada.

Pacajáz.- Rio affiuente do Tocantins, na comarca de
Breves. Minas abundantes em ouro exi tem nas margens do rio
de que se trata, que ainda não foram explorada .

Sant.:"l.reID.- Termo da Comarca de seu nomo á margem
direita do Tapajóz, na sua confiuencia com o Amazonas. Possue
calcareos e argillas de diversas qualidades.
T(;)(~antins.- Este rio depois de atraves ar a Provincia de

Goyaz banhando as cidades de Porto Imperial e S. João das
Duas Barras, nesta passa por Arr{)ios, Alcóbaça, Pederneiras, e
cidades de Baião, Abaelé, Deja, Conde, Cametá e Vigia nas vizi
n)lanças da sua embocadura. Possue minas de ouro e outros
metaes preciosos.
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'APPENDICE

Mineralogia

« Crystaes, esmeraldas, pedreiras de granito mineraes de prata,
mas não se sabe em que quantidade; argilIas, almagre, ocre
amarello, do qual se tira onlro encarnado como vermelhão.

(j1{emoel Ayr'es elo Casal.- COr:.OGRAPnIA BRAZILICA),

• Sente-se nas duas provincias amazonicas falta de explora
ções; alimentam-se conjecturas e guardam-se vag"s noticias da
exislencia de mineraes precioso ; é, porém, positivo que se
encontram c1'ystaes no lago Apaniges no Tocantins, na serras do
rio Branco, na do CI'Y tal e em outros pontos; concha de
purpura, pedra pomes na .prai3s das ilhas principaes da embo
cadura do Amazonas, pedra de amolar em muitos ponto de
amba as provincia , e lambem esmeril, pederneiras de varias
côres, enxofre, barro finissimo de côr amarella, rubra, rosa e
alva, de que se faz louça gross:l, e colorida; curi ou barro de
tingir; talco; sal mineral nas c3mpinas do Rio Branco; ouro
diz-se que ba nas abas da serra do Japul'á, no rio Içá, no interior
da nTwldtwicania, e em outros sitias; do ferro e do carvão de
pedra as conjecturas passam á certeza. »

(Joaquim llIanoel de l1Iaeedo - COROORAPRlA DO BRA.ZIL).

OURO.- No sitio denominado Cllmarú nas vertentes do rio
Acará, nas do Mojú, nos rios Curil, Redondo, Pichun3, Geni·
P:lUSSÚ, Gurupy, no ig3rapé Guaj3rá defluente no rio Carepi dis
tante meia maré da villa de Cintra, na sen3 das Araras no rio
Japurá, e nas serra do Pel'ú; porém não se tem feito exame re
gular que o certifique,

Antigamente operaram-se minerações deste metal no rio das
Tres Barras confluente do Itapajóz, nas vertentes do Igarapé
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Ueraenga, do qual começa o termo da villa de Beja, e no braço
do Igarapé que corre entre a villa de Collares e o mar: de todas
estas minerações antigas não ha certeza apodictica: ha uma no
ticia que ómente por tradicção oral se acba transmittida a illgum
dos presentes. Quanto ao ouro minerado no rio das Tres Barras o
governador e capitão general Francisco Pedro Gurjão mandou ao
Monarcha em 18 de Setembro de 1.74,7 sessenta e quatro oitavas
de amostra apresentada por João de Souza de Azevedo seu explo
radar. Não são, pois, numerosos os sitias mineiros segundo se
acaba de apontar; porém, muito embora a provincia toda
fosse tão aurifera como o grande e riquissimo Perú, ou como a
ilha de Sumatra no estreito de Malaca, o lucro que dis o colheria
bem se póde deprehender do prepos.tero aproveitamento que se
ha feito das minas do territorio que decorre de Bragança ao Tury·
assú. Toda a nação entendida em seus verdadeiros interesses pro
cura ser industriosa e mercantil; e nunca se dedica totalmente á
mineração. Que proveito deduziu Portugal das terras de ricas
betas de ouro descobertas em 1.695 no Brazil? O retardar em si
por largo tempo os progres os da indu tria, pois que o ouro sa
cado dessas minas dava toda a facilidade de comprar aos estran
geiros a subsistancia e até o luxo. O Pará tem nas suas produc
ções bota nicas thesouros mais ricos do que aurea minas: a sim
essa sua riqueza e seu proprio valor fossem mais bem conhecidos.

PRATA.- Ma tão sómente nos rios Tapajóz e Tiquié pedras
com apparencia deste metal: as do primeiro dos indicados rios
foram achadas em 1.755 por Antonio Villela do Amaral, que deu
uma amostra ao bispo D. Frei Miguel de Bulbões, que governava
a capitania na ausencia do general governador em o Rio Negro:
em cuja amostra J'emettida para Li boa não se ae.bou signal de prata,
depois de feitas todas as experiencias na casa da moeda: e as do
segundo foram deparadas em 1.749 não se sabá por quem. Destas
dá noticia o roteiro manuscripto do arcipreste e vigario geral
José Monteiro de Noronha, natural do Pará, já ha muito fallecido:
e não obstante saber-se pelo tenente coronel Manoel da Gama
Lobo de Almada a inexactidão de tal noticia, o defunto conego
André Fernandes da Fonseca se animou a asseveral·a sem citar o
documento em que fundou a sua asserção, e qual a authentici·
dade do mesmo documento, em uma memoria que chegou ás
mãos do ministro e secretario de estado José Feliciano Fernandes
Pinbeiro, o qual em aviso de 1 de Julho de 1726 recommendou ao
presidente da provincia que puzesse diligencia fervorosa em
aquilatar as indicadas pedras, visto que da fundição deDas se obti·
nha exceUente prata, segundo affirmava aquelle mursado.

PEDRAS PREClOSAS.- Pedras preciosas como porphyros, diaman
tes e outras faltam, não obstante constar que em 1758 João Fortes
Arzão as achara nas serras que formam a" cachoeiras do Madeira;
e que em 1610 MI'. de Bault, um dos !tO soldados expedido" do Ma
ranhão ao Pará por la Ravardiêre sob o mando de MI'. de la
Blaujartier topara na terras dos Pacajás com duas pedras, uma
como um ovo de pombo, outra menor, pela qual referiram que
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dava EI-Rei de Inglaterra 20.000 librassterlinas: pedras que uns
disseram serem ualais, e outros lhe deram dilferentes nomes .•

(Antonio Ladíslau lIIonteíl'o !3aena.- E"SAIO COROGRAPIIlCO D.\
PROVDICIA DO PARÁ).

Minas de ouro no rio Tocanf-ius

Cabo da tropa da gente do S. Paulq que vos acbais nas cabe
ceiras dú Rio Tocantins e Grão Pará. Eu o príncipe vos envio
muito saudar· Tem- e-me dado parte de qne assitis nesse di tri
cto com vos. a gente, havendo aberto estradas, desse sitio á Villa
de S. Paulo. E sendo-me juntamente presente de que entre a gente
que ahi governais alguma della tem descubel'to minas de 0/11'0 e
mItras mineraes, e drogas n'e se sertão; e porque o serviço dessas
descubertas seria de igual conveniencia lJara este Reino, como
para os descubridores delles, vos hei por-muito r-ecommendadp
examineis a certeza desta tão importante noticia, e me avizeis
logo, mandando dous homens da vossa companhia pralicos ao
Pará ou Maranhão, por S. Paulo, oq por onlIe julgardes ser
mais conveniente virem com brevidade fi fi te reino, remet
tendo-me por elles todas as noticias com as amostras de pedras
destes mineraes I que tiverdes achado ou descoberto, como
tambem as drogas desse sertão, com relação distincta do sitio c
altura em que assistis; c o terreno que occupaes com vossa
gente. .

Dada em Lisbõa aos 26 dias do mez de Abril do i676,.- Pl'incipe.

~Iinàs de ouro de Itanbal

Duas Hoccas, ia de Março de 1.882.

IlIm. e Exm. Sr.- Aproveito a opportunidade para participar
a V. S. que dentro de meu qu~rteirão um individuo de nome
Joaquim Pantoja descobriu uma mipa de ouro; 00 portuguez de
nome .Joaquim Ferreira de Magult1iles cOmoinou çom o meSQlO
Pilntojil, e vae trabalhar, c para es e fim já m:jndou fi françezes
e dous brazileiros, e diz que o Governo 13ra;dleil'O nada (ew com
esse trabalho, apepas trouxe jiGença do Capitão do ~(Anlap4l> e
que p~o conhece autoridade nenhuma !1(l~te logpr: esperg que
y. S. leve Il>to ao conhecimento do GOVefll0, e dô as providen
cias neaessarias, afill) de nãQ serem calcadus aos pés ils 1Jossas l~is,
espero as suas ordens para o meu govel'po.

DQus Gqarde a Y. S.·-Illm. Sr, Pe!Jl'o Alexancll'ino 'l'aVlJl'eS,
DigJlissjmo Tenente Directol' e Su/Jdelegup,o.
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Subdelegacia de Policia do qO distri<:to do Araguary, de de
1882.

111m. e EXUl. Sr.-Tenho a honra de apresentar a V. Ex. a
inclu a pópill do officio que me dirigiu o ln'pector do quarteirão
do Ioga r denomÍnado • Duas Boccas. logar este que faz :I divisão
deste Imperio com o territorio neutro • Amapa • ,obre o qual
consulto 11 V. Ex. o procedimento que devo ter para com os in·
dividb'os de que tratll o dito olicio, pois, a mina, segundo mé
con'ta, acha·se no logar Itaubal onde assiste essa ln pécto,(ia,
creada àesde a data da cÍ'eação da Subdelegacia do qO districtd
do Araguary, para ob lar o gl'ande contraLaodo de gado trans
portado qo ho Apurema, ~muento deste para a Cayenna Fran
ceza.

Deus Guarde a V. Ex.- JIIm. aExrn. Sr. Dr. Firmino Lopes
de éastro,"Dignissimo Chefe de Policia: " . -.

O Tenento, Pedl'o Alexan~/'ino TavMe~, Sulldeleg~do po qO ~is·
tricto.

Secretaria da Policia da Provincia ao Pará, 25 de Abril de 1882.- ., .-

IIIm. e EXll1. Sr.-Cumpre-me apresentar a V. Ex. oomcio
j unto, por cópia, acompauhado d'o documento a que se refere, no
qual o Su~cj~le~:IRo ~pY di~frictq ~e Ar~gIFIH parLiFjp'~ ter sido
alj! d§ cqqerLa ]lrna mI lU d~ ouro.

Dens Guarde a V. Ex.-IIIrn. e Exm. Sr. Dr.- Jo!!q Jps~
Pedrosa, Digni sirno RresidenLe qa Província.

q Ch~fe de Poppia Fi!'ll~ilW f.opes de Cq:stro.

N. 151.- Colonia Militar Pedro li no rio Araplfary, 9 de
Abril qj} ~~~2.

Il)m. o Ex'lJ'l. Sr.- N~ syndic~ncia ii fllf~ t~nl}? procpdiej0l tf 9
cel;to d~ que a rpina de ouro descpQAfta no logar • ItaJ,lbal • es~a
sen'do trabql hada pOI: Jonq'llirn Fei:rei'ra 'Magálllães, negociante
cQlltrallaqpistn pa ~à'yell~ Frap,ceza para essa ca~i II), o qual capi·
tanep.ndo 60 J:!omen~ de diversa na,Çqes~ in?lusive de el'tpres
escl'qvos qu~ e ~cllam refugiados np temtq 10 neutrp, prp,segue
nes e tl'abó111p sem 'of'delJl de autoridajle legaL; 'J).Ol'CLtl sómeq.~~
cqrn'as detprroinaç!ies d,~ 'V: E;x: polier~i oP1qargar e e w
vwo, ou llfllceàer de ouLra q!lafqullr maneira.

Deus Guarde a V. Ex:.- JlLm. e Exm. Sr. José da Gama Malke I

~igno 10 v!c·o·Presidente da Pcovincia. •

P~dro 41exalldl'i1fP rqyqras.
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2." Secção.- Palacio da Presidencia da Provincia do Pará, em
23 de Junho de 1882.

Illm. e Exm. Sr.- Constando a esta presidencia por commu
nicação do Subdelegado de Policia do 1J:° districto do rio Araguary
cidade de Macapá, que no lagar denominado « Itaubal » fôra des
coberta uma mina de ouro, que está seudo explorada por diversos
individuas sob as ordens de um tal Joaquim Ferreira de Maga
lhães, mandei ouvir a respeito o command:mte da Calonia Militar
Pedro II estabelecida naquelle rio que confirma essa noticia, como
V. Ex. se dignará ver dos inclusos oflicios por cópia.

Parecendo-me, porém, que a mina descoberta não está em ter·
ritorio brazileiro, julgo do meu dever, antes de qualquer proce
dimento, submetter isto á esclarecida apreciação de V. Ex. de
quem aguardo ordens.

Deus Guarde a V. Ex.-Illm. e Ex. Sr. Conselheiro l\fanoel
Alves de Araujo, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias
da Agricultura, Commercio e Ohras Publicas.

Vice-Presidente-. Domingos Antonio Raiol.

Geologia do baixo Alllazonas

I

« Na memoria que ora deu ao lume da pUBlicidade nos Archivos
do Museu Nacional esforcei-me por apresentar em fórma resumida
os resultados mais importantes dos estudos executados sobre a
interessante região amazonica, pelo sempre chorado profes~or

Carlos Frederico Rartt e por seus ajudantes. Estes resultados ão
pela maior parte extrabidos e condensados de um extenso rela
taria preparado pelo professor liartt e pelos membros da Com
missão Geologica do Imperio, da qual era elIe chefe, relataria
cuja publicação tem ido demorada em virtude das condições
financeiras do paiz, e pela infau ta morte daquelIe professor.

N'um resumo tal, n~m empre me foi passivei mencionar a
autoria de cada observação, convindo, por isso, dar aqui a
hi toria das explorações e indicar a parte da região pela qual é
responsavel cada um dos exploradores. Em 1870 o professor
Rartt, acompanhado por uma turma de e tudantes entre os quaes
tive o prazer de achar-me, e mais tarde, em 1.871, por mim
sómente, fez a expensas suas uma exploração do Tocantins até a
cachoeira da Guariba e do Tapajoz até a cacboeira do Apuim,
bem como das regiões de Santarém, do Ereré, e da serra de
Parauáquára. As noticias dos re ultados geologicos destas explo
rações foram por elIe dadas á publicidade no American Journal of
Sciellce vaI. I, 1871, e vaI. IV, 1872; no Joltrnal of the American
Geographical Society Df New YOl'k, vaI. III, 1872; no Bulletin of
the Buffalo Society of Natuml Science, Jan. 1874 e no Bulletifl, Df
the ComeU University, vaI. I, 1874.
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Estas flxplorações deram tanta luz sobre a estrnctura geoloo-ica
do Brazil que o professor Harlt, quando assumiu a direcção da
Commissão Geologica do Imperio, tesolveu continuai-as, e por
não poder ir pessoalmente, coutratou com o Sr. Herbert H.
Smith, um de seus companheiros de 1870 e babil geologo, que
então se achava no Amazonas, a continuação dessa explorações,
enviando-me depois com o Dr. Francisco José de Freitas, no
intuito de estudarmo a mesma região. Em companhia de tes
dous Senbores fiz um novo e minucioso exame da região monta
nhosa do Ereré e subi o rio Máecurú, impropriamente chamado,
Gtwupattlba, nas cartas até a cachoeira denominada PancadcL
Gmnde ; mais tarde, com o Dr. Freitas, subi o rio Trombetas
até a foz do rio Cacborro, indo só á ilba de Marajó que tinba
vizitado em 187i. O Sr. Smitb, que havia dado começo a um
exame da região occidental do :Máecurú, na vizinhança da vilJa
de Alenquer, proseguiu neste trabalho, em seguida á viagem no
Máecurú, e subiu o rio Curuá de Alenquer até a cachoeira
Bemfica, vizitando depois o baixo Tapajoz. Os fosseis devonianos
colhidos nestas explorações, quer pela Commi são Geologica, quer
pelos naturalistas supra-meucionados, foram estudados pelo
Sr. Richard Rathbun, ajudante da CÇlmmissão, encarregando-me
eu dos fosseis carboniferos e silurianos.

O presente trabalho no tocante á fárma, é todo meu, no que
diz respeito, porém, ás couclusões que ahi se acham, confesso
que sómente em parte me.perteuce. Estas, tendo sido em grande
parLe anticipadas pelo meu iIlustre e estimado mestre, o pro
fessor Hartt, nas publicações já citadas ou em sua obra intitulada
The Geology and Physical Geo.Qmphy of B1'azil, ou desenvolvidas
nas discussões que juntos mantivemos, res13ntem-se de suas idéas,
e suas idéas acham-se tão ligadas com as minhas, neste particular,
que não sei na verdade o que exclu ivamente me perLence de
todas as inducções a que aqui cheguei.

Muito fica por fazer no esLudo da Geologia do Amazonas,
porque muitos problemas relativos á geologia da America do Sul
exi tem ainda que podem ser resolvidos muito mais satisfactoria
mente naquella bacia do que em qualquer outra parte. Os pri
meiros trabalhos effectuados em uma região tão vasta e de tão
ditlicil exame não podem deixar de ser muito defei Lnosos, e pois
espero que as imperfeições de ta tentativa que aqui apre ento,
no intuito de resol ver alguns dos grandes problemas de Geologia
do Amazonas, serão julgadas com indulgencia.

II

Como acontece com muitos outros rios, observa-se relativa
mente ao Arnnonas que o rio assim chamado pelos geograpbos,
tem entre os habitantes da região por elIe percorrida, diver as
designações applicadas ás differentes partes de seu curso.
Maranon, Solimões e Amazonas são os nomes que se ouvem nas
margens do grande caudal, e como estas distincções populares
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correspondem muito approximadamente ás lres secções do valle,
bem distipclas por caraClerc' plJy'icos, e flue tem uma historia
geologica O1ui diversa, cada llma em çomparaçUo ris duqs outras,
podem ser aqudlas distincçõcs conservadas com vantagem na
Sciencin.

As differenças que s~ observam nestas secções ,no devidas qs
\;elações do valle do Amazonas com a partes componentes do
continente da AQ1erica do Sul, de modo tal que para compre·
benaer a estruclura daquelle valle é preciso ter em m~nte a
feições geraes, desde muito tempo reconhecidas. do no o conti
n~n~~. Este é constituido por tres di tinctas regiões montanhosas,
mais ou menos ligadas por planicics elevadas, em qqe se apham
cavadas as depres!'ões oecupadns pelos grapiles ystenHls /:Iuviqe
do Orénoco, do Amazonas e do Prata. Os Andes forma!Tl uma
longa, estreit:l e altissirna facha ao longq da costll occidenlàl; l1s
montanhas elo Brazil e da Guyanna, rqenos altas gue os Ande,
oecupam uma extensa área nas paragens oriental e septentrional
do conpnente. O espaço entre e tas tre~ regiões ou nucleo~"dó
continenle é occupado por va tas planícies do Q1enos de" mil
m~~ros d~ elevação, com e~cepção de uma estroita zona entre as
do Brazil e d~ GUYhnna qnde a continuidade e inteiramente
interrompida pelo valle inferior do Alna'zonas. 1 ola· se tamlJem
l]lJe ~ntro :IS duas regiõês montQp:hosas da pnrte qriental do
cO)1tinente e qs Anlles, :I cpptinnjpqd~ da planicie acha-se qua i
destruida pelos grandes corles feitos pelos rios Paraguqy e
l\1:1deira ao ui, e pelo rios Negro e Orénoco ao nortei sendo
certo qqe lima depressão continental relativQmente pequena é
quanto pasta para sep~rar 'tMalrnente estas regiões. Já [lain
exístenci!\ daquelle phenoineno geographico denominado rio
CassiQui:lri, a uyanna póde ser consid~rada uma ilha. '

Dil1'ol:enle do Orénqco e do Prata, o AlIJazop,as t.em relações
com todas a tres altas regiões ~cjma indicadas. ~ farte superipr
04 Maranon perleqlle aos Ande, a parte' média ou SolirPãés
está na região intermediaria entre os And~s e as para'gens
elevndas q() Brazil e da Guyanna, e o BaixR Amazona da foz do
riq NJ;lgro até o mar, estã ep~r~ e SílS mesinas p,rageps': '

Soq o aspecto puramente g.epg-raphico. o BaiXO Arpazonas e o
Splimões !l.o~em ser reunidos em um(1 ô secção porqne a diife·
rençn que hoje h~ !lntre amlJo é 1f1uitO monor que ti qifl'erença
entre o ~Jara'p.oll e ri res~o elo gr~nde Tio. Pqrém con'side/'ap.dq
tambem a eslruclura geologica e eSP.ec131/llente :IS condições que
a geologin nos en ina haverem exi lido "em épocns anteriore á
:.lctual, vê- e, como espero provar, que esta clivi ão do valle, em
tres ecçõo existe realmente na nntureza.

Examinando a 11ydr0ftfPphia d:l hacip na ~ua fp~pJi,dalie, :.lS
diJferonças nas tre. ~j;cçQes tornam-se mais nOlaveis dO .que no
valle parlicltlar do rio ..

OMaranoo e os se'ts grande~ ~riblltal'io~ HR sul Ija regjão
andina: o Huallaga e o Ucayale, descem de ~randes alturaS R.as
Cqrdilheiras ~ corr~m para o llRrte', #q nireéção '~erpl destàs l
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até o ponto em que se libertam do dominio das montanhas,
dirigindQ- e então o Maranon immediatamente PQra leste, ao
contrario do Ucayalc que, posto que já na baixadil, onserva a
primitiva dirccção, como se tivesse de marginar a região monLr,
nhosa. Os tributarias do lado do Norte até o Napo que de agua
quasi defronte do Ucayale, descem dos Andes do Equador, na
direcção sudoe te, dirig-idos pelo declive das montanhas. A área
de que estes Dias são os escoadores é jUllito comprida na direc~ão
Norte-Sul, mas estreita-se na direcção E. O.

Na região do Solimões, pelo contrario, a úrea csgotada ao
norte tem a fórma de um recLangulo cujo maior eixo acompanha
o rio, sendo para notar que o- seus tribu tarios, An tre os qunes
se acha o rio Negro, co,rem em vl1l1es pouco elevados, para E.
qua. i parallelos ao Solimões, como si fossem repellidp 40
sul e dirigidos por uma linha do terrenos altos, !Jstendendo-se
de E. para O. eutre as mnutanhas da Guyanna e os Aneles.

A área do sp.l, comprehendida eutre o UCl1yale, o ~l"deira e o
prolongamento uriental dos Andes da B.oliviQ, ~ de l'órmíl trian
gular. Os numerosos triblltil\-iQs, que percorrem esta área,
nascem no plaualto a E. dos Audes, em altitudcs moderadas (as
cabeoeiras do Purús têm, conforme Chandless, a elevili;ão de 1088
pés inglezes ou ::J31 metros acima do nivel do mf11-). e são
nota veis, como o eu celebre explorador, Chandlr.ss já Q fez 'Ver,
por correrem, em seus curso superiores, na direcção ger~1 de
O E como se fossem dirigidos por um declive imperceptivel
partiudo dos Andes. .

Na região do Baixo-Amazonas as montanhas d" GuyaI!na são
relativamente panca afastadas do rio, e cm yirtudl3 c!i~so, os
tributarias do norte são pequtlnos e correm Gom uma ligeira
deflexão para Je~te, em direcção ao mesmo rio. Do lado do sul,
pelo contrario, o vasto planalto do Br.azil central estencle-se desde
perto do Amazonas até as cabeceiras do Paragnay e !JS montfjollilS
de Goyaz. Os grandes tributariQs: Tapajós, Xiugú e Tocau ms
atravessam esta alLiplauura, na direcção geral de Norte, e descem
para o nivel do Amazouas num declive rapido que começa pouco
acima de suas respectivas boccas. Tenho de propositQ qeixado
de mencionar o Madeira, porque este rio relacipna-se com todas
as tres secções da bacia g-eral. Um de seus tributarips, o Quapor~,
nasce na parte culminante da planicie cen~rfll (lp Brazil e paroce
marginal,:,a até nnir-se com o Mamoré gne, como o Beni e o
Madre de Deus, desce dos altOS Andes da 13olivia, rodeando
porém, a grande salienllill de Santa Cruz de la Sierra. O baixo
Madeira, C]ue fôrma a divisão entre a região do Solinlpe e fio
Baixo Amazonas, cpr:re a N E nllma direccão Huasi j:\arallela á
dos grande accidentes dQ solq do Bl'~zj( oriegta), i to é, flS
cadeias de mQutanlJas da cosIa e de Minas Gerqes, e aQS valles
do alto S. Francisco e do alto Paraná. Mais adiante lartli de fallar
da significa~ão deste falllo.

Passemos agora a c04sidef.ar I!)ais d.etidamente os caracteres
physicos e geologicos da regiãp do I!aixo·Amfl?OnaS os !l}la.es
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constituem o assumpto principal desta memoria. Ao viajante
(Iue se acha no Amazona', o que mais impre siona, pepois da
enorme extensão, largura e volume do grande rio, do labyrintho
de suas ramificações lateraes, e da riqueza de sua flora, é a
grande oxtensão da varvea ou terreno baixo, sujeito ás innun
dações annuaes, a qual, mono tona como o mar, acompanha o rio
n'uma zona larga de ambos os lados, desde a foz até o sopé dos
Andes. Sendo esta varzea geralmente bem arbori ada, as florestas
dão-lhe uma apparencia de terra firme, de tal modo enganadora
que quem não sahir do leito do rio não poderá ter idéa exacta
nem da sua largura nem da sua importancia. Para isto é neces
sario ubir á alguma das poucas eminencias existentes nas
margens do Amazonas, como as de lIIonte Alegre, Santarém e
Obydo. De tas elevações, com errei to, avista-se uma grande
planicie paludosa, quasi ao nivel do rio, semeada de lagos e
ilha de arvoredo, e cortada por innumeros e interlaçados ca·
naes lateraes, furos ou lJamnámeríns, planicie que se e tende
pai' muitas milhas até a terra firme do lado opposto, vizivel
em longinquo horizonte. Nesta immensa planura o rio, grande
como é, parece uma estreita fita de agua, quasi perdida na im
mensidade de seu antigo leito, porque a varzea não póde ser
considerada senão como uma parte ob truida do leito original ou
melhor, do estuario que elle substitue actualmente. Nesta grande
baixada o rio curva-se de um para o outro lado, ora approxi
mando-se de ta, ora daqueIla margem, porém chegando raras
vezes a tocar a terra firme, como todavia acontece em certos
ponto, na vizinhança de Santarém e Obydos.

Da foz do Xingú para baixo, a varzea que fórma, com raras
interrupções, não sómente as margens do rio, como tambem as
nas innumeras ilha, facto este de que é excepção uulca a

do Marajó, em sua parte oriental, é coberta de densa mata em
que abundam as seringueiras,

Do mesmo ponlo para cima até Manáos, a varzea é na maior
parte despida de arvoredo, mas coberta de relva e de plantas
paludae . Em certas paragens, como defronte de Santarém e
de Obydos, a sua altura, nas margens dos canaes, é tal que Ibe
permitte couservar-se empre fóra do alcance das innundações
ordinaria , Ne te lagares ha al"umas fazendas de cacáu e de
criação, sendo que mais geralmente é um deserto, apenas po
voado, lJelo tempo do fabrico da seringa, nas regiões das mattas,
e, peln estação sêcca, nas regiões dos campos, quando os re·
banhos descem da terra firme para aproveitarem a pastagem.
Além de marginar o Amazonas, a varzea estende innumeros
braços em cada quebrada produzida nas margens da terra firme
pelos valles dos confluentes, de modo lal que tornam muita;;
veze difficil a determina 50 dos pontos onde os proprios vaJles
de tes tributnrio acabam e onde começa o do Amazonas.

A terra firme é muito variavel em caracter e elevação, con·
si tindo em planicie, ora mai baixas, ora mais altas, e em
terrenos accidentados ou montanhosos.
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As primeiras, que têm apenas alguns metros de elevaçno sobre
a varzea, são pouco desenvolvidas na região do Baixo Ama
zonas acima da foz do Xingú, mas, dahi para baixo, têm con
sideravel importancia, formando as campinas de Marajó e uma
zona de maltas de cada lado do rio, a qual, na vizinhança da ci
dade do Pará, estende-se consideravelmente para o sul.

As planicies elevadas dilatam-se para aquelle mesmo lado
por trás dos terrenos baixos do Pará, approximando-se mais e
mais do rio em sua extensão para Oeste até .apparecerem na
margem um pouco abaixo de Santarém, nas barreiras de Cuçury
assim como depois, na serra dos Parintintins, perto de Villa
Bella. Elias formam ao norte uma linha de taboleiros elevados,
um pouco afastados do rio, os quaes, com o nomes de erras
Almeirim, Parú, Velba Pobre e Parauaquára começam quasi
defronte da boccu do Xingú e estendem -se para Oeste, por trás
de Monte Alegre até o rio Tl'Ombetas, ou mesmo além, app'are
cendo tambem nas alturas de Monte Alegre e Obydos.

Não havendo soffrido grande desnudaçiio, estas planicies apre
sentam-se em taboleiro, mais altos ao norte do rio, onde
aquel1es de que acabo de fazer menção têm a aI tura de 300
metros pouco mais ou menos, emquanto que os de Santar;m e
outros do lado do sul apenas têm a metade desta elevação. Em
muitas regiões, a desnndação tem reduzido estas planicies a ter
renos mai' baixo, ligeiramente accidentados e ondulados, como
os da Prainha, l\Ionte Alegre, Obydos e Santarém, no meio dos
quaes, apparece, de vez em quando, um pico de fórma conica
ou de mesa, para attestar a altura e fórma da planicie original
e a importancia do de nudação. Os taboleiros e sua encostas
são geralmente cobertos de maltas mais ou menos den a , ao
pas o que as partes mais baixas ou onduladas, são campos agrestes
com um solo de areia solta. Para o interior estas planicies pa
recem elevar-se mais e mais até ficarem unidas com as planicies
mais elevadas da Guyanna e do Brazil.

A ultima divisão da terra firme, a de terreno accidenlado ou
montanhoso é representada, na margem seplentrional do Ama
zonas, por um g-rupo isolado de montanhas na vizinhança de
Monte Alegre e Ereré. Estas levantam-se abruptamenle no meio
de uma planicie, a uma altura de 300 metros, e são em geral ro
chosas, arenosas e e lereis. As ociada a ellas c tendo a mesma
estructura geologica, 11a um campo baixo e pedregoso. Percor
rendo rio acima os tributarias do Amazonas, tanto do lado do sul
como do norte, encontram-se, na ecções encachoeirnda , a uma
di tancia de 50 a 200 milhas do rio, regiões accidentada cujos
pontos elevados são, em geral, meno altos do que as ser!,as de
Ereré. Estas regiões accidentada são em geral bem arborrada ,
pos uindo muitas madeiras de lei, entre as quaes nota-se o casta
nheiro e a sapucaia.

A estas regiões succedem, ao sul, as planícies do Brazil central
e ao norte as montanhas altas da Guyanna.



30 PROVINCIA

As difl'erenças notadas nas diversas regiões da terra firme de·
pendem da e tructum geologicõl do "alie, e antes de descrever
minuciosamente as dilfer ntes formaçõe. alli encuntradas, convem
apresentar um esboço gernl da geologia desta parte do mesmo
valle, e indicar as rel1lç'õf' acima de~criptfls, antecipando assim
as conclusões que se deduzem das ob erl'ações elfectuadas para
depois apresentaI-as de um modo mais claro e conciso.

O professor Har!t descreveu magistralmente esta estructura no
seguinte trecbo :.

«O valIe do Amazona, ao principio, :lllpareceu como um
largo canal entre dua ilhas ou grupos de ilbas, das quaes uma
constituiu a ba e e o nucleo do planalto brazileiro, e a outra ao
Dorte, do planalto da Guyanna. Esta" ii has appareceram no
principio da edade siIuriana ou um pouco depois delle .. NaquelIa
época os Andes nno existiam ainda.»

Neste caDal foi depositada uma serie de camadas repre entando
os terrenos siIuriano superior, devoniano, carbonifero e cre
taceo, as quaes appareceram successivamente de um e outro lado
em torra firme, estreitando {lssil11 a passagem entre as duas ilbas.
Olevantamento dos Andes é po terior á deposição destas ca
madas.

« Antes da appariçtio dos Andes, continúa o professor Hartt, o
valle do Amnona consistia implesmente em dous golpbos
unidos por um e treito canal. Os Andos irromperam nn entrada
do golpho de Oeste, convertendo·o em uma verdadeira bacia,
posto que com ahidas tanto ao norte como ao sul. TorIo o
continente foi depois deprimido, de modo tal que as aguas
cobriram amplamente o planaltos da Guyanna e do Bralil,
e as camadas terciarias foram ahi depo iLadas, variando em
e pe sura e con tructura, conforme as condições em que foram
formadas.

l E' de suppor que' estas camadas se tivessem adaptado, em
niveI, com o fundo sobre que tenbam sido depo itadas, con
servando-se mais allas Das mais baixas margens da bacia e im
merg-indo dlls margens pam o centro.

l Quando o continente urgiu outra vez sobre as aguas, pri
meiramente levantaram-se os planaltos nivelados por sua nova
ncquisição de depositos; porém, logo depois, os actuaes divisores
das aguas, ligando os grandes planaltos com os Ande vieram
acima da agua e o valle do Amazonas tornou-se um mediterraneo
communicando a leste com o ALlan~ico por um apertado canal.
As camadas terciaria da provincia dõ Pará, sendo pouco cohe
ron·te , foram rapidamente desnndada pela acção do mar, durante
o levantamento do continente. Provavelmente emquanto a Guy
anna exi tiu como uma ilba, o Amazonas seI;ltiu n acção da COI'
rente equatorial que muito devia ter inlluido no tran porte dos'
detrictos da desnudação. No fim, a camadas terciarias foram
varrida sobre uma immensa extensão de territorio, conservan
do-se a serra da Parú e a montanhas semelhantes ao Norte
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corno monumentos .de sua existencia. Em l\'Ionte Alegre, em
Santarém e perto de AlLar do chão ( no Topnjóz) os m01lliculos
Inrgo~, areno~os e arredondados parecem repre entar hoje nada
menos que re tos das collinas terciarias que foram derrocac1a~ e
em parle reestratiOcada, ;}té que nppareceram como enormes
bancos de areia. Emquanto o manto tercíario se desnudava, as
eorrentes das terras altas foram rasgando paI' si mesmas nu
mero os valles atrav(Íz da; camadas, e estes formando e. tuarios,
dilataram-se em maior exten lia do que teria sido passivei fazel·o
ás proprias correntes. Durante esta época de desl111daçlio, foram
deixados vario depositas não só no fundo do mar interior, porém
tambem no golpho em que abria-se a leste .

• Continuando a sublevação, o mar interior, agora pouco fundo
em virtude da deposiçãú de muito sedimento, e ao me mo
tempo salobro pelo tributo de mil hares de correntes, estreitou- e
rapidamente, quanto a sua área, e o rio Amazonas que ante de
saguava em um lago, ao pé dos Andes, começou a estender o
seu curso, seguind.o as aguas que se retiravam. Por fim,. o
canal que communicava com a bacia iuterior foi se estreitando
entre a linha de montes que se estende de Obyd.os a Almeirim,
e os altos do lado de Santarém, em uma distnncia de nlio menos
de trinta ou quarenla milhas. Este ponto foi o que mais se
estreitou. Devo accrescentar que o curso do rio ncha-se aper
tado presentemente em übydo pela extensão da plauicies allu
viaes no lado do sul.»

E la exposição explica claramente a formação da val'zea, das
planicies baixa do Pará, e das planícies allas do interior da
prov incia. Resta dizer que os terrenos accidentados são devidos
ao apparecimento, em virtude da de nudaç;10 das camadas ter
ciarias, das camadas inclinadas das formações mais antigas do
que a terciaria, incluindo a cretaceâ, a palreozoica e a arChea11a.

As rochas das antigas ilhas, primeiras terra emergidas no
oceano, que occupava a área em que o continenle se formava,
têm sido profundamente metamorpho eada , sendo convertida
em granito, gneiss, quartzito e schi to metamorpbico, e por i '10
podemos facilmente determinar approximadamente a extensãl)
daquellas ilhas, estudando ti distribuição das rochas metamor
phicas. As do 110rte apparecem nas altas montanhas que formam
o limite politico entre a Guyanna o o Brazil, e, abaixando-se
para o sul, estendem-oe até uma linha que partindo de um ponto
perto do Atlanlico e da fúz do Amazonas qua i em latitude :I. o N
corre para o oeste, decl inando um pouco para o sul até encontrar
o rio 1 egro na conlluencia do Rio Branco entre as latitudes i o e
20 S. Jesta linha que representa a antiga costa, as rocha me
tamorphicas em geral só apparecem á superucie no valles dos
rios, em virtude d~ desnudação da camada .obrepo. tas. A
Oeste da bocca do llio Branco as rochas melamorphicas parecem
estender-se até ou além do alto Rio Negro.

No laclo do BraziJ, as rochas metamorphicas só formam mono
tanhas altas nas regiões muito longiquas do Amazonas, porém são
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encontradas em baixo das outras formações na maior parte, senão
em todo o territorio elevado do Brazil. Na região do Amazonas
ellas formam as cachoeiras dos rios Tocantins, Xingú, Tapajós e
Madeira, a Jinlla de emersão, passando o Tocantins entre o 30 e o
~o, de latitude austral, o Tapaj6s entre ~o e 5° e o Madeira nas
cachoeiras de S. Antonio entre 8°e 9°. O baixo Madeira parece
marcar approximadamente o limite occidental dos terrenos me·
tamorpbicos porque no Purús, o rio mais proximo a Oeste, Chau
dles na sua accurada exploração não encontrou as rochas de
que estamos tratando. Já tem sido notado o parallelismo do curso
do baixo Madeira com os grandes accidentes da superficie do
Brazil oriental onde as rochas metamorphicas são elevadas em
dobras correndo na direcção do Nordeste.

Parece po sivel que o curso do Madeira seja dirigido por uma
de tas dobras ou, o que é mais provavel, pela margem da região
metamorphica, que alli devia ter aquella direcção.

E' possivel que o Guaporé tambem marque urna outra mar
gem desta me ma região que, endo transversa á orientação das
dobras, não segue a mesma direcção que ellas. O que é certo é
que na região do Guaporé, havia um canal entre a região meta
morphica do Brazil e uma semelhante na Bolivia, comparavel ao
estreito entre as ilhas do Brnzil e da Guyanna, boje occupado pelo
Amazonas.

Como no Brazil oriental e central, as rochas metamorphicas na
região amazonica dividem-se naturalmente em duas series bem
distinctas, uma das quaes a mais antiga, consiste em rochas crys
taIlinas incluindo gneiss, gneiss-granito e syenito, e a outra, mais
moderna, de rocha alterada, porém em geral não crystaIlinas,
consi tindo em quartzito, chisto metamorphico e calcareo crys
taIlino. A erie mais antiga corresponde em caracter e edade
geologica á da serra do Mar e da serra da l\Iantiqueira, nas pro
vincias do Rio de Janeiro e Minas Geraes, que o profe SOl' Bartt
referiu á edade archeana, comparando·a com a serie laurentiana
da America do 'orte. E ta serie tem sido pouco estudada na re·
gião amazonica.

Ca telnau falIa do gneiss cinzento no Tocantins, um pouco
acima da primeiras cachoeira', e Chandless encontrou gneiss em
uma posição semellJante no Tapajós: o Sr. Ferreira Penna in
formou-me que as cachoeiras do Xingú são formadas de gneiss
e diorilo, e ob equiosamente mostrou-me amostras do primeiro
que consi tem em feldspatho cor de carne e quartzo com nma
pequena proporção de mica preta, a rocha em pequenas amostras
apresentando urna e Iructura massiça e granitoide; não tenho
visto amostras ou descripção do gneiss das cachoeiras do Ma
deira.

No Jado do norte o gneiss foi encontrado pelo mesmo Sr. Fer
reira Penna, in situ nas cachoeira do Araguary pequeno rio que
de agua no Atlantico, um pouco ao norte, da foz do Amazonas, e
seixos da me ma rocha foram encontrados nas explorações da
Commissão Geologica, nos rios Máecurú, Curuá e Trombetas. O
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engenheiro Continha informa-me que, no rio Branco, o gneis. é
a rocha predominante salvo na foz do mesmo rio onde encon
tron syenito I'ÔXO. Este ultimo achei eu tambem em uma zona
de cerca de meia milha de largura, na segunda cachoeira do
TromlJetas e vi seix:os!lo mesmo uo l\Iáecurú vindo de cima do
ponto a que cheguei. ;Kão pude determinar, no cnrto tempo de
que dispunha, i a massa é estra tilJcada ou não, sendo possivel
que eja de origem eruptiva.

A rocha con Ue principalmente em feldspatho bem cryslalli
sado, côr de carne, com uma peqnena lOistura de hornblenda e
pequenas manchas e par'a de um mineral verde decomposto
cujo caracler nilo pude determinar; o quartzo falta inleiramente.

As rochas da segunda erie são bem exposlas no Tocantins for
mando as prirpeiras cachoeiras, onde foram examinadas até a ca
choeira de Guariba pelo professor Hartt, em 1870. As seguintes
notas ão tomadas de seus manuscriptos-

Subindo o Tocantins o rio é, no principio, marginado por bar
reiras de arêas e argillas lerciarias que, á medida que e appro
ximam das cachoeiras. afa tam· e do rio e começam a apparecer
as rocha metamorphicas. A primeira dentre estas exposta é «um
quarlzito granular muito duro e com fractura saccharina, sendo
::1l'ocha muito atravessada por vieiros de quartzo. A estratificação
é muito escura e a rocha parece ter urna especie de estructura
schi tosa. Em cerlos Jogares é muilO compacta awladn, seme
lhante ao petrosilex sendo tilo recoriadn de pequenos vieiros que,
na sua decomposição, lhe chio umn uperficie nlveolar. Depoi'
apparece na Ponte do Norb· rto uma rocha talcosa muito decom
po ta, porém tendo apparentemente uma inclinação a E te;
acima desta 113 uma camada de quartzito compaclo avermelhado.
Da praia dos Mortos estende-se uma linha extensa de rochas se
melhantes com inclinação a E. Em Jequirapuá achei a seguinte
secção, dadn em ordem ascendente.

e 1 Grés schisto o.
e 2 Greis branco, compacto, de grão um pouco fino, tendo a

grllnulação distincta. Expo lo ao tempo torna-se pardo e é atra
vessado por vieiras de quarlzo.

« 3 Uma camada delgada de schisto de côr purpurea ê estl'alí
Dcação obscura paI' causa de falhas e deslocamentos obliquas.
li- e 4, Camada possanle de schislo ferruginoso muito decom
posto.

e ii Camada de quartzilo muito compacla, matisado de azul,
branco e vermelho. '

e 6 Schisto vermelho muito atravessado por pequenos vieil'o .
e Pouco acima de Alcobaça observei um quartzito com incli

nacão a nordrste.
; Em Alcobaçn ha camadas possantes de quarlziLo azulado

muito duro e apre entando superLicie polidas pelo rio .•
Quartzitos compactos, pardos e azulados foram observado em

varios pontos acima de Alcobaça, sendo bem dislíncta a incJinnç:Io
ao nordeste, cm um angulo de cerca de ~Oo .

. 3
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r Abaixo da cachoeira Tapanhúnaquára, ha rochas schistosas,
esverdeadas, inelinando-so a leste, junto com muito diorito. Nos
schistos achei amiantbo e serpentina. As rocbas que estreitam o
rio e formam a cacboeira são, quanto pude determinar, uma
serie de quartzitos pardos interstratificados com camadas finas de
schisto bem laminado. A extremidade da uILa ilba das Pacas é
composta de umu ma sa de quartzito duro, azuludo e averme
lhado, de apparenciu vítrea, ;Itravessado por numerosos vieiras
pequenos ele qnal'Lzo. Ao lado eSIuerdo h'l recifes de rocha schis
tosa fortemente inclinados u E. As ilhas ue Janaúquára sào
massas nuas de uma rocha dura, silicosa (chel'tYJ cuja relaçào
com as outras rachá' não determinei.

« Na Porta de Braga, elevada projecção na margem esquerda
do rio, 11 praia e lá coberta de mus a grandes de minerio de
ferro, em parte hematite mammilar. As rochas da vizinhança
consistindo em quartzito e grés tem uma !'orte inclinação uo E.
Seguudo me lembro, o deposito parece ser superücial e duvido
que haja valor economico.

« Opposta á Praia Grande ha uma linha comprida e estreita de
rochas e tendendo-se ao sul, alguns gráos para leste e marginada
de rochas schitosas que aIli apre entam a inclinação ordin;lria
para le te. A linha de rochus é formada por uma emersão e'
treiLa de diorito que supponho formur um diqne. Perto de ta 10
ealidade as rochas schi tosas l'oapparecem com as rochas sili
cosas (cltcrty) sobrepostus, apparentemente com estratificação
diversa. Estas ultima podem pOI·tanto ser de origem lIIuito mais
moderna. Em um logar, creio ter observado signaes de estrati
licação horizontal. Perto da extremidade de um enorme banco de
areia, chamado Pruia Grande, as rochas schi tosas apparecem outr:l
vez, sendo a orientação N. 30° O ea incliuação 27" E.

« A cacboeira de Guariba é formada pela emersão de uma serie
de rochas metamorphicas, alternação de schistos, quartzitos e cal
careos que se e tendem atravez do rio formando uma esper:ie de
repreza. A orieutação é ahi um pouco irregular, porém geral
mente tende para N, alguns gráo' para O, seudo a inclinação a E
em angulo moderado.

r Nno pude ubir além da cachoeil'a de Guariba tanto por faILa
de tempo como por nno ter uma embarcação propria _ Pelo que
pudejulgar, as camadas metamorphicas devíam estender-se muito
rio acima, e seria importante tel-a examinado. Si Ioda a serie,
que vi, pertenc \ ou não ao mesmo horizonte gcologico, não pude
delermínul-o pela falta de rosseis, porém depois de meus estudos
dos terrenos carboniferos e devonianos do Amazonas, creio que
pouca duvida haverá de que a serie eja, iluriana.

r E' interessante observur a inclinação destas rochas que é
quasi con lantemente a E, sendo a orientação notavelmoote para
o N. O f~cto da apparição de diques de trapp é tambem impor
tante. ão vi porphyros semelbuntes aos das cachoeiras do l'a
pajó . e sou levado a crêr que as camadas do Tocantins, acima
descriptas, são mais modernas do que as do Tapajós. >
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As rochas metamorphicas das primeiras cachoeiras do Tapajós
foram descriptas pelo professor lIartt no ( BnlIetin of tbe Cornel!

niversity. » Consistem elIas em quartzitos tl outras rochas se·
melhantes, porém sem granulação apparente e com as camadas
atrave sadas por diques enormes de porphyro e diori10. Todas
são muito compactas, de côr roxa ou de chocolate frequentemento
manchadas de pequenos pontos verdes, provenieutes de algum
mineral indeterminavcl em decomposição. Em amostras as rochas
amorphas parecem ser de origem ignea, em virtude de raros
crystaes de feldspatho,'que dão-lhes uma apparencia de porphyro,
porém vista em massa as superficies lavradas pelas ag-uas mostram
distiuctamente Iinbas de laminação, e até Iinbas da estructura
produzida em sedimentos moveis pela acção de ondas e correntes,
provando assim conclusivamente a origem sodimentaria da
rocha. As camadas são inclinadas de 15°-20° aD SE. com orien
tação de N 30"-(j,0° E.

O porphyro dos diques, que é evidentemente eruptivo, con
siste em uma massa compacta amorpha, feldspathica, de icôr es
cura de chocolate oude se acbam espalbados crystaes de feldspatho
roxo, pequenos grãos arredondados de quartzo e do mineral verde.

Nota-se tambem nas cacboeiras duas emer ões de rochas crys
tallinas que parocem formar diques; porém este caracter não foi
bem determinado; uma dellas é de grão fino e côr escura, a
outra consiste em feldspatho roxo-claro com grãos de quartzo.

Achamos llO rio Trombetas uma serie muito semelhante a uma
parte da do Tapajós. E' exposta na terceira cachoeira denomi
nada Quebra-potes e no curso inferior do rio Cachorro, que entra
no Trombetas logo acima daquel!a cachoeira. A rocha varia em
cur, tem camadas coradas de roxo-escuro, outras de purpureo, e,
como a do Tapajós, é marcada de pontos verdes. A massa é IImor
pba, feldspathica, c as veze com pequenos grãos de quartzo poden
do-se classificaI-a como felsito ou eurito. A estratificação é muito
distincta, a laminação e a e tructura, produzidas pelo embate de
ondas e correutes, mostram-se tão claramente como em qual
quer grés moderno, ou não metamorpboseado. As camadas de
felsito repousam sobre o syenito já descri pIO (tambem marcado
pelo mineral verde), e inclinam-se 20° a N E com a orientação
N. 30° O. Sobrepostas a esta erie, acham-se com estratificação
diversas camadas de grés contendo rosseis da edade silnriana su
perior.

Esta ultima observação é da maior importancia, porque prova
que o metamorphi roo das rochas e a deslocação das camadas
deviam referir-se a uma época anterior :í siluriana superior, isto
é, á siluriana inferior ou e archeana. E tou persuadido de que
esta concl usão não se limita:í região do 'rio Trombetas onde o
facto roi observado, mas póde, sem receio de engano, ser esten
dida muito mai long .

A semelllança em caracteres litbologicos entre as rochas do
Trombetas e ~s do Tapajós é tal, que não se póde duvidar de que
a formação seja a mesma nas duas localidades, podendo-se admittir
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em um 'ó systema de deslocaçüo a diJl'erença que se nota na
orientaçüo das camada de N O, no Tlombeta a N N E, no
Tapajós. A e te mesmo sy tema podem-se referir as deslocações
do Tocantins, onde as camadas orien tam-se na direcção de N ou
N N O. Cumpre, porém, notar, que, emquanto os quartzitos
compactos elo Tocantins assemelbam-se <is rocbas elo Tapajós e
do Trombetas, o resto da serie, con istindo em auartzitos gra
nulares, schistos talcosos e calcareo, faz lembrar as rochas do rio
Araguay, do alto Tocantins e elas montanhas de Goyaz e Minas
Geraes.

E' facto de de muito tempo reconhecido que as rochas meta
morphicas do Brazil, da Guyanna e da Venezuela são em geral
orientadas na direcção de N E ou E N E, variando, porém em um
quadrante até N O. Parece provavel portanto que o systema de
deslocação que se observa no Ama7.0nas é egualmente o do Brazil
oriental e da Guyanna, e portanto podemos attribuir a elevação
das monlanha. destas ultimas regiões a uma época anterior ao
deposito no Trombetas das camadas da siluriana superior.

A pouca evidencia que a este respeito se póde colher nas l)utras
regiões do Brazil, não desmente esta generalisação, porém, devo
confessar que não é ainda bastante completa para inteiramente
confirmaI-a. Na provincias da Ba!lia e Sergipe ha uma serie de
camadas cuja idade não é ainda determinada, mas que é mais an
liga do que a edade cretacea e mais moderna do que o gnei s
sobre que ella jaz com estratifica ão discordante e que por con
sequencia é provavelmente palmozoica. Esta serie sem ser
lootamorpho eada acha-se de locadn em um systema differente do
das rochas crystallinas, provando que o metamorpLli. mo e desloca
ção destas era anterior no deposito da erie que me parece ser da
edade devoniana ou carboni fera.

Nas provincias do sul ternos provn mais coucludente. Em Santa
Cathariua e no Rio Grande tio Sul !ln, em posição 110rizon tal,
acima das camadas metamorphicas inclinadas, outl'as camadas
cuja edade carbonifera parece bem provada. Estas camadas car
boniferas parecem estender- e ntravez da provincia do Paraná até
ao sul da provincia de S. Paulu. Perto da Ponta Gros a, nu
Paraná, foram encontradas pelo Sr. Wagoner, ajudante da I:om
missão Geolagioa, Io seis devonianos em camadas inferiores ás
que contém carvão de pedra, mostrando-se como estas, em es
LratiJlcnção horizontal. Nnquelln região, portanto, a deslocação e
o metamorphis01o precederam a edilde devoniana e IJrOvavelmente
como no Amazona, a edade i1uriana superior.

Temos Yisto que entre as rochas metamorphicas destacam-se
duas series di tínctns da l]uacs: uma crystallina, foi com toda a
probabilidade referidn á prirueirn divisão da edade aroheana, isto
é, á laurenciana. E' provavcl que esta serie bouves e sido me·
l,101orpho ada e de locadn ant· do deposito da egunda serie
nno-oryslaHina. E' verdade (lue as dua ·eries parecem concordar
cm e tratificação, ó, porém, pouco provavel que a concordancia
seja perfeita e que a 'erio mais antiga não tenha soITrido movi-
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mento. (talvez na mesma direcção), antes do movimento gigan
tesco que caracterisou toda a região meLamorph ica.

A re-peito da edade da seguud~ serie metamorphica, a do
quartzitos, folsitos e sehi LO", LemoI-a, pela eliminaçào das edades
anteriores e posteriore , limitado ás duas iutermediarias entre a
siluriana superior e a lanrencian~, isto é, a silurianainferior e a
arche,Ill::l superior ou huroniana do geologos canadenses. E' pro
vavel que ambas ~ejam repre entada~, e aCAiLando a supposiçflo do
profe 01' Hartt de qne as rochas do Tapajós são mai antiga que
as do 'locantins, podemos provisoriamente referir aqnell~ (com
O' fel ito do Trombeta ), á edade hnroniana e e ta á siluriana
inferior, referencia esta que se harmonisa aliás com uma outra
opinião do illustre pl'ofes Qr, i to é, qne os fjuartzito crranulares
(itacolnmiLos) o schistos talcosos de Minas Geraes pertencem fi
edade siluriana inferior.

Terminados estes movimentos de suhlev~lião e deslocação, du
JanLe a mesma edade siluriana inferior ou p lo fim della, as duas
ilhas do 13rnil e da Guyanna ficaram com addições enormes ás
suas respectivas superficies e chegaram a obter os limites já in
dicados' deixando entre si um canal de Ires ou quatro gráos, em
latitnde, de largUI'~, na parte mais estreita, começando desde
entno a desenvolver-se ovalle do Amazonas.

Neste canal dcpositou- e dUI'ante UIll longo periodo, (JS

tendendo-se, de,de a edade siluriana superior aLé a edade cretar.ea,
uma serie de camadas levemenLe iuclinadas de cada lado para o
centro, sem grandes asei Ilações de nivel nem deslocações compa
raveis com as que perturbavam a serie meLamorpb ica. Houve,
entretanto, antes do depo iLo das camadas terciaria" erupções
con ideraveis de trapp e de diorito, hem como deslocações em pelo
menos, uma reg-ião, a do Ereré, situada qua i á margem do rio,
na vizinhança de Monte Alegre. E ta região é tão importante,
no estudo da geologia do Amazonas, que merece descripção es
pecial.

Cerca de dUHs leguas, a OesLe da villa de Monte Alegre e á
margem da vaõ'zea, existe um grupo isolado de monLanhas con
si tindo eln pequena erras monoclinae-, muito numero as,
destacadas uma das outra e disposta em ellip e ao redor de
uma planicie central cuja elevação ú de alguns metro' apena
acima do nivel do Amazonas. Oeixo maior desta ellipse é de tres
ou quatro le~ua de comprimento e corre na direcção E O.
A serra princi paI, chamada Taj uri que mede 350 metr~s de eleva
ção, fica a Nordeste da eIlipse; dalli e tende-se uma llllha curva
de serras baixas aLé encontrar, pelo sul, a serra do Ereré, que é a
~egunda em altura, pai tem 250 metros de elevação; em seguida
vêm as serras menores de Al'oxi, Maxirá, Paraizo, Julião e

rucury, endo a ultima situada na extremidade occidental da
ellipse; entre esta e Tajuri ha um numero consideravel de erras
'haixas sem nom'e, as lluaes não foram 'xplorDdas. Tudas as serra
apresentam uma encosta abl'llpta ao lado da planicie central e um
declive Jento, seguindo a inclinação das camadas do lado opposto.
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E ta inclinnção que é de 10° a 20° varia em todos os pontos da
bussola, sendo de N N E em Tajuri, da E nns serrns interme
diarias en tre Tnj uri e Ereré, de S nesta nlli ma e ele O em Urucury.
Estn vnriação prova Que aquella linha de serras é um pequeno
resto de uma vasta elevação nnliclinlll cuja pnrte central e maior
foi destruida peln de nudação. Vem apoinr estn opinião, a respeito
da estructura daquella região montanha a, a serra baixa do
Pai tuna, situada fóra da ellipse, algumas tres ou quatro milhas no
sul da serra elo Ereré, e parallela a esta.

A Paituna t0111 a e tmctura ynclinal, inclinnndo· e flS camada
de cada lado para o centro, como era de esperar, considerando- e
a sua posição em relarão :is outra serrns do y tema. E' passiveI
que ao norte de Tajuri haja outras serras de estructura seme·
lhante á do Paituna.

Ainda não se tem reconhecido, em outras partes do valle, eleva
ções correspondentes <is do Ereré, porém tenho razões para crer
que n serra de Curumú, e talvez a de Cunllry, na vizinhança ele
Obydos, são de estructura semelhante e pertencem ao mesmo
systema de deslocação. Perto ela margem, da região metamo)'
pl1ica, pelo menos, do lado da Guyanna, as camada palreozoicas
são ligeiramente inclilladas em um angulo de 5° a 15° mas geral
mente parecem ser horizontnes.

O primeiro membro na serie palreozoica do Amazonas é o ter
reno si/uriano supe)'ior cujas rocha apparecem do lado da
Guyanna numa zona de poucas milhas de largura, e que se es
tende na direcção E O por ullla distancia consideravel e provavel
mente ao longo da maior parte da IDllrgem austra I da região
metemorphica da Guyanna. As rocbas desta edade foram reco
nhecidas no Trombetas, Curuá e Maecurú, e:i vistn de amo tra
trazidas pelo Sr. Ferreira Penna, do Maracá, pequeno rio quasi
fronteiro á extremidade occidental ,da'ilba de Marajá, julgo que
se estendem quasi até o Atlantico.

E' no rio Trombetas que as rochas de ta edade tem sido mais
bem e tudnda. Alli e apre entam, em uma exteo ão de quatro
ou cinco milha, formando a primeir" cachoeira e parte da se
gunda. São ainda ob ervndas em um morro de cerca de 100
metros de elevação chamado Oiteiru do Cachorro, situado na
margem direita do rio do mesmo nome, um pouco acima da sua
desembocadura no Trombetas. A parte inferior de_te morro é
composta de fel ito acima do qual apre entam-se as camadas ilu
rianas, formando um magnifico despenhadeiro. Na parte inferior
da segunda cachoeira, chamada Vira !llundo, esta' rochas re
pousam subro o yenito. A inclinação das camadas é approxi
madamente de tio para S S O, com a orientaçi'ío N 65° O. Julgo
quo a espessura total da serie é de cerca de :300 metros.

O caracter da camadas é notavelmento uniforme. Estas com
poem- e quasi exclusivamente de gres duro, argilloso e micacco,
disposto em lages finas de poucos centímetros de espessura,
porém com alguma' camadas ma siças de grés puro. A côr deste
grés varia muito, sendo ora branco, ora amarello, vermelho e
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purpureo, predominando, porém, um tom avermelhado mais ou
meno li trado e matizado. Os calcareos falLam inteiramente e
os sehi tos são raros e pouco importantes, relativamente á sua es
pessura, porém, interessa otes por seus caracteres especiaes.
Acha-~e um grupo de sch istos ou antes de uma rocha silico a
(cherl!J) e .chi to a, de cinco 011 ei metros de espessura, junto
.10 syenito na base da serie. E ta rocha parece ter soffrido alguma
alteração e f1lZ suppôr que o syenilo é de origem eruptiva e mais
moderno do que as rochas metamorphicas da mesma localidade,
isto é, do que os fel itos; como, porém, notei que são justamentt3
as lages inferiores e por consequencia as mais vizinhas do syenito
l;UC mo. tram menos signaes de alteração, ligo muito pouca imo
portancia a esta supposição pelo menos, no que diz respeito á soa
ultima parte. Um outro schi to de espessura indeterminada
apre en ta-se jun to á partrl ingreme da face do Outeiro do Cachorro
o consiste em argilla pUl'a empregnada 'de alumen que apparece
tambem abui] dautemon te em crystaes livres.

Ao pé dll cachoeira Vira Mundo e acima da rocha silicosa 11a
uma camada de grés amarellaclo de grão fino, contendo alguns
fosseis, dos quaes conseguimos colIeccionar quanto nos era bas
tante a delerminar a edade da formação.

Estes fosseis, que estilo lodos no estado de impressões, peJ;'
lencem ao ramo dos Mollu cos, com excepção de uma especje de
BeYl'ec!tÜt e um fragmento que parece ser de Trilobito. Os mais
abundantes são, um Cephalopode, especie de Orl!lOceras, e diversas
especies cle Bl'achiopodes pertencentes aos generos Rhynchonella,
Pholidops, Orlhis, C/tonetes, Slrop/lOdonta e Lin,qula. Dos Gaste
ropodes 11a especies de J3elleropllOlL (Btlcania) e Conularia, e dos
Lamellibranchios, especiaes de Clenodonta. Entre estas especies
di ting-uem- e, a Ort/tis !tybl'ida, Sowerby, a Lin,qula cuneala,
Conrad e 11 J3ucwúa trilobata, Conrnd, que são caracteristicas da
parte inferior do terreno si/uriano superior da America do Norte.

No outeiro do Cachorro existem em certas lages restos de
plantas m<lrilima" Fucoides ou Alg'ls, entre as quaes pude reco
nhecer uma e pecie norte·americana, a Arthl'ophycus Harlani de
Conrad. E. les fosseis indicam uma correspondencia notavel com
o grés de Medina (Medina sandstone), subdiyi ão do periodo do
Tiagara, do geologos americanos. Ta camadas do grés aver

melhado superior a este ~I'és [ossilifero, ó encontramos tubo .de
vermes e esse em abllnl!ancia.

A me ma serit3 de camal!a encontra-se nos rios Curuá e
Maccurú, com carDcteres identico , ,lOS já descriptos. Não nos foi
possi vel chegar alé a base da serie onde encontram-se a camadas
fossiliferas, por não di. pôr de força bastante para transpor a
altas r.ar.hoeiras formadas por estas rochas, nos ditos rios, pelo
que só achamos fossei indeterminavei', como tubos de vermes e
Algas mal con erva das .

O terreno siluriano superior aiuda não foi reconhecido neste
valle, na parte meridional, porém, como são muito incompletas as
secções estudadas daquelle lado, não podemos affirmar que não
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exi la elle aIli. E' passiveI que as camadas silicosas de que falia
o Profe . ar Hartt, em sua de::cripção das l'ot:has do Tocantins,
pertençam a este terreno, como, porém, exi tem tambem no de
voniano e no llarbonifero camada da mesma natureza, é impos
sivel, na faILa de amostra-, dizer á qual dos tres terr nos eIlas
podem, com mais probabilidade, ser referidas.

O teHeno devoniano destaca-se melhor no lado septentrional
do valle, onde margina a zona silmiana, em uma outra mai
larga, desapparecendo debaixo do terreno carbonifero para re
apparecer outra vez mai ao Sul pela elovaçiio do anticlinal do
Ereré. As camadas deste terreno são bastante variadas am cara
cteres, e podem ser divididas, pelas diITOl'enças das rochas e dos
fo seis, em tres eries ou grupos subordinados, que acho con
veniento denominar, segundo a localidade em que cada um foi
mel hor estudado, o do Maecurú, o do Ereré e o do Curuá.
Cumpre entretanto, observar que e tes uomes não s50 exclusivos,
porque nas tres localidades supramencionadas apresentu-se cada
um destes O'rupos.

O primeiro grupo, o do Maecurú, con iste em algumas raras ca
madas de grés gos o, branco ou amarellado, teudo, uo Maecurú e
no Curuá, a espessura de 1.0 metros. Elle ó bem repre eutado
neste rio, com inclinação de perto de 5° ao S S 0, sendo a
rocha dma em alguma camadas, friavel em outras, e al
tameu te fossilifera. No Trombetas este °TllpO é representado
por uma camada do g-rés Wo friavel que é quasi um banco de
areia, apparecendo no Ereré ómente ua superficie da camada
superior.

us fos eis exi tem todos em e tado de impressões coradas por
oxido de ferro, e são tão ab undan tes que em poucas horos
fizemos, no Maecurú, uma collecção enorme, contendo cerlla de
T' e 'pecie . Dos Trilobito.:; ba especies de geueros H01/!Ctlollo/ts,
Dalmania, Phacops, e P1'oettt,~t,; dos Gasteropodos, especie de
Belle'rop/ton, de Platyceras e de HolopecL; dos Lamellibranchios,
encontra-se um grande numero de espet:ies repre entando os ge
nerosJ1Iodiomorpha, Limoptera, Edmond ia, Grammysia e outras.
Os fo seis mais inteI'essante ~ão os Brachiodes cuidado amente
estudados pelo Sr. Rathbun, ajudante de Commi são Geologica, o
qual de~creve 21 e 'pecies proven icntes do Maecurú, 15 das quaes
foram encontradas tambem no Curuá, em camadas semelhantes,
9, nas camadas sub-jacente do Ereré. e 6, no devouiano in
ferior e media dos Estados-Unido. Das especies communs a este
grupo e ao do Ereré, as que são muito abundantes 'Cm um, são
geralmentes raras no outro, o que dá, com as especies limitadas
a um ou ao outro, uma expres ão especial á fauna de cada um
delles, justificando a ua separação. As e'pecies mais abundantes
c caracleri ticas no g-res do Maecurü são a Amphi,qena elon~qala,.
Hull, a Spiri{era doudellnria, Hall, a Slro{odollta lJerplana, Hall, a
RhYllchonella dotis, Hall, o Tropidolepttts carinattts, IIaU, a Vituli/w
puslttlosa, Hall, a Streptorhync/ius Agassisit, Hartt, e especies
novas de C/iolletes e Oí·this.
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A duas primeiras e as ultimas novas no foram encontradasoem
El'eré. Da eis especies communs ao Estados-Unidos e ao Brazil,
duas a 11mphigenia elon,qala e a Sptl'i{em duodellacia, são limitadas
ao de\'oniano inferior (lU Corni{el'ous GI'OUP, o qual aliás se acha
na mesma relação estrntigraphica e pal:.eonlologica com o sobre·
jaceutes devoniano médio ou Hamilton GroulJ, em que o grupo do
Maecurú está com o de Ereré. Estes ulimos podem, por tanto,
ser considerados os equi\ralentes brazileiros das formações
norte- america 11%.

O grupo de Ereré, occupa uma área consideravel, na planicie
entrai, entre as montauhas de Ereré, mas tão subdivido, desnn

dado e pennbado por deslocações e erupções de trapp, que olfe·
rece grandes dilliculdades ao estudo, dilliculdades estas, porém,
que foram vencid11s com admirnvel perspicacia pelo Sr. Smith
que em 1876, conseguia fazer nma sec.ào geologica completa e,
por meio de rosseis, provar [\ unidade do grupo. O Sr. Smith 'cal·
culou a espes-ura total em 50 a 60 metros, dividida entre treze
camadas distinctas, a mai9r parte das qnaes consiste em grés
micaceo, de grào fino, disposto em leitos folheados ou schislosos,
com camadas ubordinadas de schisto al'l:(illo o preto. O grés é
geralmenle branco, ou amarellado; cumpre, porém, natal' que,
exposto ao tempo, torna-se avermelhado, e o schisto do mesmo
modo 'torna-se branco. Aln-uma das camada, na base do grupo,
'ão muito compactas e de carecter silincoso ( cherty), que·'
brando-se com muita regularidade em massas de fórma cubica.
Em todas a camadas, os [os eis. ão mais ou menos abundante,
sendo os do scbisto difi'erentes dos do gré. Encontram·se
as mesmas camadas no lIlaecurú e CU1'uá, porém, com menor
numero de subdivisõ s e de rosseis, e sem os schistos. A espes·
sura do grupo, no Curuá, é tambem menos consideravel.
A fauna é semelhante á já de cripta do grupo de i\!aecurú, porém,
na classe dos Brachiopodes, meno rica em especies e individuas
salvo que aqueJla. Foi descripta pelo Sr. Rathbun que descreveu
2!1 especies de Brachiopodes, 2 de Tl'ilobitos, 10 de Lamellibran
chos e 6 de Gastcl'OjJodes. Das primeiras algumas já foram por mim
mencionadas; 13 são limitadas a este grupo do qual as mais
abundante e caricteri ticas são a Retsia .7amesiana, Hartt, 2 a
Retsia Wcu'diana, HartL e a Discina lodensis, Hall. A Spiri{era
Pedl'oana, Hartt. apezar de apparecer raramente no grupo de lIIae
curú, é pela sua alJUndancia, uma das mais caractristicas especies
des te gru po. O tercei ro grupo, o do Curuá, con i' te qua i excl u·
sivamente enl schi to pretos e avermelhado passando á veze
ao grés chistoso. Estas camadas formam paredes no IlfaBcurú e
Curuá que marginam os rios por uma distancia de muitos kilo
metros, jazendo qua'i horizontaes, salvo as perturbações devidas
aos nnmero o diques do diorito. No Trombetas, o schi to preto
fórma um ou outro paredão á margem do rio, P o schisLO aver
melhado é mal exposto num lago proxi mo. Em Ereré e tas rocha
são expostas na parte oriental da planicie"e Lambem na base das
serras, mórmonte em Tujuri cuja face é por ellas constituida.
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o chisto preto fórma a camada iufel'ior cuja espessura é cal
cu�ada pelo Sr. Smith em 1.00 metros no CUJ'Uá. E' bem laminado,
tendo quagi a e tructura da ardo ia, e na parte inferior numerosas
e grandes concreçõe calcarcas e arenosas. As primeiras, de cnl
careo azulado quasi preto, têm a estructura a quc os iuglezes
chamam eone-m-COIl8 bem desenvolvida e exIJalam depoi de uma
martellada, um forte cheiro de petroleo. O schisto amareI lado jaz
acima do preto, tendo mais ou menos a mesma espessura. E' ge
ralmente de CÔl' de chocolate malizado, de côr mais escura e lis
trado, parai leio á estratificação de branco. amareI lo ou preto.
Con i 'le m arg-iJla mi turada com porção consideravel de mica e
arca fina, formando a ultima, ás vezes, lages de grés branco de
alguns cenlimetros de espessura. Raramente encontram- e ca·
moldas de argiJla pura de cor amarella.

Os unicos fo seis achados nestes schistos são algas do g-enero
Spi7'OlJhyton e pequenos corpos de natureza de conhecida que
pareccm ser fructo do tamanho e da estructura dc uma gro
,elha achatada, cGnsi ·tindo cm uma peJlicula delgada, que in
volve de dous a eis pequenos grãos ou sementes. E tos parecem
ser identicos aos Spi,-opltytons descriptos pelo Professor lIall pro
cedente do Hamilton GroUI) de New-Yorlc. São fasseis que foram
achados em todas as localidades, em ambos os chistos, perto de
sua juncção,

No Curuá e Maecurú lJa eutre as camadas fo siliferas das cdadcs
devonianas. e carboni~eras, camada de grés grosso cnja espassura
(\ calculada pelo Sr. Smith no primeiro de tes rios, em 1.6
metros, pelo menos. Jão foi passivei determinar a qual das duas
formaçõcs pertencem estas nem, tiío pouco, si cão identicas á ca
madas de gré que. e encoutram acima dos schistos, nas mon
tanhas do Ereré.

Quaudo a extensão da serie dovoniana é qllasi certo que ns
camadas de grés e scl1isto mencionadas pelo Sr, Hodrigu es no
Uatumá (pequeno rio entre o Trombetas e Negro) pertencem 9
esta seri . No Tapajós certos ~chistos contendo Spil'ophyton e
concreções calcareas referidos provisoriamente ao terreno carbo
nifero pelo Professsor Hartt parecem-me el' devonianos, e reOro
lI-:e ma :.í edade os sch i tos prelos encontrados no Xingú pelo Sr.
Ferl'eira Penna.

De todo os depositas palroozoicos do Amazonas os do Car
boniferu p3recem ter a maior extensão e apresenta as maiores
diJl1cllldades ao estudo, Sendo compostos pela maior parte de
camada molles, oil'reram uma grande desnudaçno, tnnto 3ntes
como depois do d posito das possantes camadas terciarias de
baixo da' quae elle jazem escondidos sobre grandes areas, re·
velados aqui e acolá pela desnudação desta camadas. Em vir
tude dessa de"truiçno, a emersões, fio pequeuas e tão sep3radas
uma da outra que torna-s muito difficil a determinação da
relução da difIerentes camadas, e a exten lia vel'lical da serie.
O SI', Smith, que ma is tem estudado estes deposito, é de opinião
que a e pe sura taLai da serie não póde ter menos de 600 metro,
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e apezar de serem muito deOciente os dados deste calculo não
posso dizer que seja ex~gerado,

A extens50.horizontal '6 mais faci! de delerminar. No Tapajós
as rocbas desta serie apparecem por intervallos, desde pouco
abaixo d:l cachoeira até perto da villa de Aveiro, na di
tancia de perto de 80 milhas, E' passivei que e encontrem
ainda mais para o norte, a uma di. taneia de duas legua da
cidade de Santarélll onde me infoJ'Jnnram acham-se um calcareo
provavelmente da edade carbonifera; facto est9 quo n50 r,on egUl
verifiear. Ao oeste, estenuelll-se, ao menos até ao Manheaassú e
provavelmente além daqnelle rio, e a leste, tenho infol'lnaçõ s
quo me fnem crer quc exi te no Xingü, senão :linda mais para o
oriente. Ao norle do valle apparecem muito proximo do Ama
zonas na região de Alenquer estendendo-se a uma distancia con
sideravel para o norte, e no _entido longitudinal para ao oe te, :la
meno até o Uatumá, e a leste até o Jauary perto de Prainha senão
mais longe.

As rochas consi tem em grés molle, schisto, e calcareo o ultimo
dos quaes, apezar rle sua pouca espessnra, é o mais importante,
tanto por seu valor economico como S" ien ti fico, porq ne teudo
1'e islido mais que as outro roch:ls á desnundaç50 e sendo al
tamenla fossilifero fornece indicio admiravel na estndo da serie
carbonifera. A melhor exposiç50 do calcareo é no Tap:ljós tanto
acima como abaixo da villa de Itaituba, onde é extrahido para o
fabrico de cal. A formaç50 tem a e_pes ura de 8 melros e con iste
em varias camadas, um,l de calcareo muito puro de CÔI' nulada,
ou pardo clara, ontras de côr escura proveniente da mistura de
argi lia e :lreia,

O fo seis, endo siJiciücados, e mais durav is do que a rocha
em que são enterrados de locam-se naturalmente peja dis,olução
desta, apre entando-se soltos, c.omo uconlcce na praia front ira á
ILaituba, Massas de silex (cltert) exislem espalhada no calcareo;
outras de natureza diíferente, quo em decomposiç50 tornam a
côr c apparencia de giz, encontram- e solla na praia perlo de
Itaituba, proveniente., na opini50 do Sr. Smilh, de uma camada
de scbisto obrejacente ao calcareo; ainda uma outra variedade
de silex ou rocha silicosa que, quando decomposta, tem a appa
rencia do grés e pOl1jo'o, acha-se cm grandes ma 'us :lnedoo
dadas em 1'ronte de ILaituba. provavelmente procerlentes de
alguma camada desconhecida superior ao calcarco. O silex en
contra-se destacadamenle em toda a regi50 carbonifera do
Tap,ijós, não tendo :ido, porém, ainda determinada' rigoro
samente as camadaS donde elle procede.

Acima do me mo calcarco, no Tapajós, ba camadas de gré
molle de côr parda e chisloS cuja extensão é desconhecida, Em
baixo ha uma oxten a serie de schi tos verdes jJretos e :lver
molhados cujns relações não tem sido basWnt eSluda,da', Uma
pal'te delles pertence sem duvida ao terreno carbonifero, em
quan lo uma outra parte contendo Spú'opltyton é provavel mente
do devoniano',
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Das exposições do terreno carb nifero, no i\iauheassú, só
temos noticia do calcn'co cujos caracteres s50 identicos aos do de
Tapajús. Passando agora ao lado do uorre do Ama~ona, encon
tramos uma camada espe sa de calcareo ao pé da serra de Taj UI'í,
apparentemente identica á tle Tapajós e associado com carnadus de
grés duro amarellado que sel've de [ledra de amolar, mas cuja
em(~rsão é de talmaneil'a eqLlÍvoca que não me foi passivei detel'
minar a suas relações com as outra camada inreriore ou su
pel'iores. Na ren-iüo comprehendida entre o Maecurú e o Curuá
ba uma extensa úrea onde se acha e.-po ta uma variedade de ca
madas que o SI'. Smitb tentou dispôr em secção, a qual, apezar
de clefeitllosa, como elle mesmo COI] fessa. não deixa de servaliosa.
~o CUl'llá, logo depois das camada cuja edacle clevoniana e tá

bem determinada, o Sr. Smith achou, na Praia Grande, rosseis
silif1cados e soltos, il1euticos aos de Itaituba, que accusam apre"
senra ele urna camada calcarea. Acima desta c,lmada 11a uma serie .
que" parece ter cerca de 200 metros de espessura, composta de
alternações de camadas molle de grés e de schi tos arenoso,
eminentemente fossiliferas, especialmente em certos leitos da
parte superior, no lagar chamado Paco\'al. No lago de Cujubim,
perto do rio Maecurú, a secçITo mo tI''' primeiro, inferiormente
camadas massiças de grés amareJlado de espessura indeterminada
e uma camada de meio metro de espessura de grés dLUa; vem
depois um leito de metro e meio de calcareo impuro, silicoso,
fo silifero, separado por trcs melros de grés e schisto de uma ca
mada superior de igual espessma de calcareo puro, contendo
fosseis identico aó de Itaituba : em cima vêem-se ,t1g'uns metros
de grés e cbisto moIle avermelbado ou pardo com fosseis iden
ticos aos de Pacoval, no CUl'llá. Em varias outras localidades, na
vizinhança de Alenquer o Sr. Smith enconlrou emersõe de ca
mada de grés e schisto de caracteres muito \"ariaveis, algumas das
quaes ão fossiliferas e parecem ser superiores ás de Cujubim e
equivalentes, á serie de gl" e chi to do rio Curuá. Como mui to
bem observa o mesmo SI'. Smitb, a variação no caracter das ca
madas, tanlo na sua extensão verti aI como horizontal, ind ica
que foram c1epo ilada em agua de pequena profundidade durante
um movimento gradual de submersão. O calcareo encontra-se
perto da base da ôerie.

As emorsõe das rochas carboniferas, uo rio Trombetas, são
pouco satisfactoria , e pro\ram apenas que existem camadas de
grés, schisto, e calcareo com fo sois identicos aos das outras loca
lidade', sem darem luz alguma obre as demais correlações.

A fauua carbouifera do Amazonas li riCjuis ima, con tando de
mais de cem e pecie de Brar-hiopode, Lameilibranchios, Ga te·
ropodes, Cora 's, Bryo oarios, Trilobito Echinoderme e Peixes,

ndo e ta tre ultimas elas c comparativamente raras. De tes
fo 'seis já tenho e baça do as respectivas descripções ; porém só se
acbam publicadas as dos l3rachiopodes do Tap[ljós.

Comparada com (I fauna successivas das divi õe da idad
carbonifera dos E tados-Unido , nola-se uma coincidencia notavel
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entre a do Amazona e a do Carbonifero superior (Coal Jlieasuyes) ,
tão lagarmente desenvoh-ida naque/le paiz, 110 valle do Mi sissippi,
desde Ohio flté as Montanhas Rochosas. e de Nebraska até o Te
xas. Mais de metade dBs especies brazileir<ls são identicas ás

orte-Americanas e as outras novas ão estreitamente relaciona
das eom outras caracteristica dos deposito dos Estado -Unidos,
As unicas especies brnzileirils que tôm itlo :llli reconhecidas no
depositos subjacentes, os da edade sub-carbonifera, constitl1elll
fÓl'mas notaveis por sua uistribuição vcrticat sendo communs
áquella edade e á carbonifera propriamente dita, ou Coalllli'a
SUI'es,

E' de nolar quea fauna carbonifern bolivinnn e pel'Uvi:lna como
o provei no trabalho citado, tambem pertence:lo me mo horizonte
geologico, sendo ainda desconhecido, no continente da Amarica do
Sul, o equivalente da extensa serie e da edade sub-carbonifera
do valle do Mississippi, o ilfuuntain Linzestolle da Europa.

Comparadas com os depositos europeos os do Bl'azil são, pelos
seus fosseis, mais relacionados com 0_ da edade permiana do que
com os da edade sub,carbonifera ou Mountain Limestone.

Si os depositas carboniferos têm realmel1te a espessura calcula
da pelo Sr, Smith, é de suppõr que possam ser divididos em di
versos grupos subordinados, porém na faltê] de secrõe rompletas,
não nos foi pos ivel estabelecer ubdivi ões baseadas sobre o ca
racteres liLhologicos e estratigraphicos,

As camadas fossiliferas achadas nas yarias localidades parecem
pertencer ao mesmo borizonte limitado, caract risada por calca
reos eom camadas sobrejacentes de grés e schistos, as ql1aes apre
sentam-se empre com os mesmos fosseis, salvo certa camadas
de grés acbadas pelo Sr, Smith em Curumú e Curucaca, perto
de Alenquer, cujo fosseis têm um aspecto difIerente dos da ou
tras localidades; porém acbam-se tão mal conservados que é im
passiveI tirar delles conclusões bem fundDdDs,

Uma classificação das camadas por meio dos fosseis que tentei
fazer era tambem pouco satisfactoria, E' verdade que os fo seis
das camadas calcareas são bastante di1i'erente do do grés e de
schisto, São os Brachiopode e Coraes mais abundante naquel
las, e os Lamellibranchios ne'stas ; porém hn muitas especies em
commum e as diJTerenças parecem ser devidas mai ao caracter
dos sedimentos que a uma diJTeren a em horizonte geologico.
Entretanto, para dar expre sões a estas difIerenças, quanto aos
fosseis, podem-se considerar provisoriamente o calcareos como
uma subdivisão inferior e as rochas arenOSIlS, 'ilicosas e argillosas,
subdivisão superior,

Na consideração de uma bacia carbonifOl'a, n'uma região tão
va 'ta e que promel.te tanta riqueza para o fuLurO, como o vnlle do
Amazonas, é natJ:!.ral perguntnr, qU:.llJ são o, productos economi
cos de ta bacia, e especialmente si é o carvão d .pedra um delle .?
O unico já conhecido e aproveit~do é a caJ, fabricada em, quanti
dade considoravel e de boa qualidade de calcareo : um mlJJcral de
ferro, o limonito, é muito commum, sendo proveniente dn alLe-
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ração e decomposição das rochas; porém o que tenho examinado
é muito argillo o e não pllrece ter grande valor. A respeito do
carvão de pedra, não e tem encontrado indicio algum deste mi
nerai, porém a exploração tem sido executatla em muito pequena
escala e é tão defeituosa que fóra difficil formar: idéa definitiva
sobre a sua exi,tencia. A formaç~o, tanto pela sua edade geolo
gica como pelas condições em que foi depositada é das mais pro
prias para conter depositas de carv~o.

A' vista, porém, do desappnrecimento da formaçào carbonifera,
abaixo dos depositas posteriore..; sobre a maior parte da bacia, o
da desnudação que esta tem soIfrido quer antes do deposito da
capa terciaria quer depois, em todos os logar,'l$ em que esta capa
tem sido destl'Uida, é pouco provavel encontrar-se carvi'ío na su
perficie, ainda que elle exista. E' sómente pelo exame muito
minucioso,da região inteira e por meio de p'oços ou perfuroções nos
lognres mais favoraveis, que se póde esperar resolver esta questão
de tanIa importancia no desenvolvimento do valle do Amazona.

Emquanto foram-se depo itando Dn região amazonica os sMi
mentos palreozoicos, é de suppõr que as outras margens das ilbas
archeanas, e siluriauas recebessem a SLla quota, e de facto, ao sul
da primativa ilha do Brazil, nas regiões que hoje óDnstituem as
l)l'oyi ncia do Rio Grande, Santa Catbarina Pará e uma parte de
S. Paulo, formaram-se clepo itos enormes tanto da edade devon i
ana como da ed:lde carbonifera. Consta tambem que nas provin
cias do Maranhão, e de Matto-Grosso, no Guaporé e Alto Para
guay existem rochas carboniferas, mas não sei si é facto verifi
cada A região andina tambem receheu dep03itos enormes
durante os tempo silurianos inferior e superior, devoniano e
carbanifero, apparer:endo hoje as camadas do ultimo na parte
ceo trai das cordillleiras, no lago Tilicaca, na provincia do Arque
e na parte oriental, em Coellabamba, e Santa Cmz de la Sierra,
na Bolívia e no Alto Paehetea, no Perú.

As camadas que tenho referido ao Cretaceo só têm sido reco
nhcida com certeza nas montaubas de Ereré. Temos visto que
os schi tos do Cumá, da serie devoniana, formam em geral a
ba da serras. A estes cai tos soguem em 'l'ajuri os calcareos
carbonif~ros, porém em r;eral este, fallam, encontrando-se acima
dos schi 'to', camadas espessas de g-rés duro e grosso. Em uma
seeção feita em um mOI'ro, entre Tajuri e EI'eré, ba tres camadas
distiuctas de p;rés separadas por camadas de scbistos arenosus e
micaceo , tendo a serie inteira cerca de cem metros de espessura.

Da tre" camadas de grés. a . uperior ou a média ou ambas re
unidas, appal'ecem nas erras do Ereré e Pai tuna . Na primeira
destas serras encontraram-se, em 18B, amostras de madeira fossi
lisada qu , submettidas ao exame do di tineto DI'. Dawson foram
ela sitlcadas na divi iJo das planta (dicotyledoueps.) Em Paituna,
encontr,lmO" na ultima viagem. uma pequena camada de gres ar
giBoso iutercal/aela entre camadas de grés grosso, em que ha
abundancia de folllas fos ilisadas pertencentes a varias generos
do mesmo grupo de plantas.
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As folhas e a eslructura lenhosa das plantas tropicaes têm sido
tão pouco e tudada que será difficil euão impo sivel determinar
as e pecies e até os generos a qne estas plantas pertencem, com
quanto, p.ara determinar a edade da formação, isto seja pouco
importante. E como não hiljam sido :linda reconhecida as plan
tas dicotyledoneo ,em terrenos anteriores ao Cretaceo, é muito
])OUcO provavel que estas sejam mais antiga, pois que se achauI
em camadas perturbadas, subjacentes aos depositas horizontaes
referidos;i edade terciarin, tambem pouco provavel que sE'jam
mais modernas.

E' verdade que se encontram em Tocantins, no Solimõe ; em
Uatapncará, no 'l'apajó ) e em Prainha, no Baixo Amazonas; fo
lhas muito semelhantes em camadas que parecem ser tarciaria
ou ainda mais modernas; mas até que se prove por exames com
parativos que as folhas de tas localidades sejam identicas, em
especies, ás do Pautnna, parece-me Lliai ra;wavel consideral-as
distincta e pertencentes a da'erentes horizontes geolog-icos. E'
para notar que as folhas se achem na Prainha em camadas de ar
gilla e de conglomerato ligeiramente inclinadas, parecenuo
hem possÍ\'el, apezar de sua apparencia moderna, que ellas
pertençam á cuade crctacea.

Acbando-se as fol has na camad:l supeI'ior do grés, a edade das
camadas inferiores da mesma roeba, como a dos schistos areno
sos, fica indeterminada, podendo ella pertencer aos terrenos in
termedio entre o cretaceo e o devoniano ou até a e tl~ ullimo.
Creio, porém, que á vista da semelhança de caracteres lithologico
deviam er referida. á mesma edade de camada fossilifera. O
que Jlca hem provado é que a suhlevação do anticlinal do Ereré
ea'ectuou- e durante ou depois da edade cretace:l.

Ne"ta connexào posso acrescentar que :lS camadas das nu
merosas bacias cretaceas, ao longo da costa oriental do Brazil,
são sempre mai ou meuos perturbadas e inclinadas, porém em
muito menor es('ala do que a do Ereré.

Perto d~ foz do Trombetas encontramos camadas inclinadas
de grés contendo seixos de schisto que me parecem ser pro-
venientes das camadas devonianas ou carbonifera exi tente
ao norte e no me mo rio. Na mesma região ba nma serra alta
de gré duro, cbamada Curumú cujas camadas parecem eI'
tambem inclinadas e sou levado a crer que a erie creLacea do
Ereré e alli representada.

Ao sul da füz do Amazonas, entre Salinas e Brao-ança, o
Sr. Ferreira Penna aclJou ui ti mamente camadas de calcareo,
cheias de fosseis maritimos, omelhantes aos da bacia cretaceo
da costa de Pernambuco e Sero-Ipe. Na região do SoUmõe a
llJesmo terreno é .largamente de envolvido, conforme as ob Por
vacõ~s de Cbandle se C6utinho, no rio Purús, endo abi ca
ra terisado pelos restos de Jlososaurus e de t'II'tarngas.

As perturbações e deslocaçõe~ que as camadas de todos os
terrenos acima de criptas têm soJIrido, fort1m acompanhadas de
erupções de rochas igneas.
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N:I região metamol'phica os syanitos e tDlvez uma parte dos
granitos podem pcrtencer a.e ta categoria, o que só póde SCl'
determinado com mais estudo. Nn mesma rrgião e na região pa
Jaeozoica, o diori lo é muito comm um, formando diques .enormes,
e ás veze , parecendo ter sahido dos p)nno de estratificação, to
mando a apparencia de camadas interstratiücada: nas camadns
sedimentnrias. .

Umn outra rocha eruptiva, que, na falta de conhecimento de
seL1S verdildeiros cnracteres, póde receber n de ignação um
panca vaga de tmpp, fórma um grande nnmero de diques es
treito nas regiõe- de Ereré, Cujubim e Curumú (perto de
Alenquer), atr:we sando tnnto as camadas palaeozoicas como as
cretaceas.

A uperficie apresenta-se sempre decomposta, tendo uma ap
parencia e coriacea e encerrando cry taes de quartz e fragmentos
mnis ou menos allerado. das rocilas sediment:lrias cujas camadas
são interrompidas pelo dique. Estes fr~gmenlos con ervam ús
veze ainda O' seus fosseis e o metamorphismo prorluzido pelos
diques nas rocha de cad:.! lado é muito parcial e tem apenas de
extensão um ou dous metros.

As camadas terciarias têm sido tantas vezes mencionndas no
decorrer de ta memoria, qne pouco fica a dizer a re.peito da
sua distribuição e caracteres. Ellns distinauem-se das outras
formações pela sua posição horizontal, e pela ausencia tanto de
rossei como de rocha, eruptiva. Constam de gré e argilla de
cores vivas e variadas, como a branca (tllbatinga) a rôxa, a
amar lia a a azul. a quaes de ardina rio se combinam para
produzirem um aireito hrilhanle nas barreiras, mui raras na
margem do Amnonas, porém muito freqnentes ao longo de
seus tributarias. As rochas são em geral pouco coberentes, salvo
uma ou ontra camada consolidada de uma maneira irregular com
oxido de ferro produzindo o grés gros os ferrucrinoso, que,
sendo muito re istenLe á acção do tempo, ncha- e espalhado na
superficie de toda a região da terra firme amazonica.

A serie terciaria é mai bem apresentada nas serras conhecidas
pelo nome dc erras do Parti. que e avistam do rio, desde
Almeirim até perto da Prainha. E las seITas são taboleiros ou
montanhas de circumdesnudação, l)erfeitamenle niveladas e
com 300 á 350 metros de alLura. A erra mais proxima da
Prain ba chamada Parauáquára foi visitada pelo Profe Sal' Hartt
que lhe achou bem manifesta a estructura em sua encosta, a
qual é muito jn~rime e quasi c1csflida de veg-etação. As camadas
cuja e pe sura corresponde muito de perto á elevação da serra,
con i tem em camadas de argillas e grés de diversas cores,
dispostas em nove divisões disLinctas. Não roi 110ssivel achar
fos ii algum que servis e para determinar de uma maneira
exacta o 'poca de ta fOl'mllção. De Pal'auáquára para Oeste, os
taboleiro prolongam- e ainda, porém, muito afa tado do rio.
No Maecq.rú julguei observar, ú distancia um ou outro ponto
arredondado, acima do nivel geral do taboleiro, e que m
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pareceu ser de alg-uma formaç50 mais antig-a, a qual cnn"tiLuia
provavellllen~e uma ilha no mar onde as camadas dos taboleiros
foram deposiladas. Na ch;lp<lda situada entre a cidadt:! da Ca

'cboeira e a Feira de Sant'Anlla, na provincia da Balda, ob~ervei

uma dessas ilha., constituida de. gneiss, e encravada num
mal' de I!rt;s. Nu vizinhanças do Munte Alegre ha dl'positos
nppal'l'nlemente idrnticos aos de Parau::\qu:ira, cuja formação
é ,videntelllen te pusterior ii sublevação da' serras. Estes de
positas, como os cle Santarém o Obydos, mostra lU ter solIrido
muitas cle nud'lções, que r'1duziram consideravelmente a sua
altura primitiva, a qnal é de suppàl' que nunca houvesse attin-
gido á d;lS serra do Parú. '

As camadas terciarins, no lado do sul do valIe, acl13ll1-se em
um nhrel con~ideravellllente mais h,lixo do que o das que
forllwm as serras do P"rü, facto este que pórle er em parte
attribuiclo :is deslludatões qno ellas tem olrrido e em parte a
uma dilIc·rençH primitiva de nlvel, devida a inclinac;ão piwa o
sul, do fundo do Illar tercinrio e á menor quantidade de se
dimelltos que receberam e 'las reg-iõe mnis afastadas cla margem
daquelle mar, Us :i1tos que se estencll'm por trilZ da cirladt:: cle
Santarém 1êm cerca de 1~O metros de clevaçuo e não parerem
l13ver soffl'irlo de nurlacãn que houvesse diminuido a sua ,dtura
origin;d, Em nma cnmada cle 'Irgilla azulada que e observa na
enco. til dl'stes :dtos acliei vesLigios de tubos de verme, mas
nilo cousegui enl'ontnlr fossil all!um r1etermiuavel.

E' digno de reparo que g-endmente, ao sul do alie, as cn-
madas terci:lrial', onde n~n houve uesulldilçào sensivel formem
terrenos cobertos de ricas fiuresl:ls e muito proprio' para a
lavoura, ernl1ll<lntn que aonde elles tem sidon desnudados, mostre
se o solo aI'eno o e esteril.

E' tambem muito nulave] a falw de fosseis nas cnmadas de
que est:lmos lratando, não sômente nas do llaixo Amllzonas como
PIIS de outras I'e rr iões, Em todas as provincias, do Drazil, ca
madas srmelbanles, em caracteres e pO.;iÇ:IO, apre. cntam-, e,
occupando uma ár,'a enorme, ma até boje não tem apparecido
fossf'i 'que posl'am servil' para classificai-a, endo ellas referidas
á edade trrciaria em virtude de sua po i<;ão estratigraphica.
Os unico fosseis conhecidos que são indubilavelmente tercjarios,
são os do Solimões, incluindo as folbas fosseis do Tocantins e
os molluscos d'ag'ua doce e salobra, acbados em Peb:ls e em
outras localidlldes no Pen't. EsLCl' apparecem em camadas linbi
tiferas cuja relaçãe cum a camada do Baixo Amazonas e do
Brazil oriental não estão ainda determinada. A unica divisão
que se póde fazer presentemeute a este respeito é entre a, ca
mada rios taholeiros e as das planicies baixa, prúxima ao Pará
e a parte orieut<ll de Marajó. Eslas qne consistem m allerna~ões
bruscas de grés grosso e Uno, geralmenle ferruginoso, om
:Irgi lias coradas, são eviden temente mal s modernas do que
Ilqllellas e pertencem á ultima parte da edado terejaria ou ú
quaternaria.
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Dorante li depo ição dos tcrrtmo terejarios h~via movimentos
consideraveis de depres no, e sob equentementc de elevação,
l)orém sem o acompanhamento rle pc!'lurbaçõe e deslocações
das camadas, como tambem sem 'l'l1pçõtJs ign'eas, pelo menos
em todas as regiões até hoje examinadás. .

Terminado o movi men to de elevação, começou a fazer-se o
deposito de alluvião que fórma a varzea e que ainda hoje con
tinua. Consiste, confol'me as circum<taneias e localidúdes, em
argilla, ou areia, ou em ambas misturadas, prodominando uma
argilla arnarellada em estructora, sobre a qual ha frequente
mente um deposito de argilla preta impreg-n~da de materias orga
nicas. Parte deste deposito foi sem duvida formado n'um estunrioJ

emquanto o rio se apoderava do valle já por elle preparado,
porém é agora impos ivel disLin"uir os depositas do estuario
dos que são puramente fluviae . Os caracteres que provam
haver sido este valle um estua rio encontram-"e, n50 tanLo na
natureza dos sedimentos depositados, como no alargamento dos
valles dos tributarias e do afiuentes de tes, porque não é
1'081'0 encontrar-se peqnenos riachos que se dilatam em sua parte
inferior em um va to lago cuja bacia não póde ter sido rasgada
na terra firme senão pela acção dos mares.

Com a formação da varzea terminou o de~envolvimento do
valle do Amazona. Não podemo neste lagar entrar em consi
derações sobre o interessantes phenomenos esclarer.edore da
Geologia e Geographia physiea de qne aquella varzea roi e ainda
é theatro. Pllra encarar de perto a operação dos proce sos de que
tratam estas sciencills e que tem dado fórma e caracter á snper
.ficie de nosso planeta, não conheço outra região ig-ual ao
Amazonas. Entre li a"ua e a terra, o rio e a Varzea, ha uma
lUla continna, ora vencendo uma, ora a outra. As ilhas formam-se
e desapparecem, ou até naveg-am lentamente, rio abllixo, pelo
progresso continuo de destruição e de formação; lagos, (tt?'os e
parllnamirins fOrtllllDJ- e para serem obstruidos; os tributario.,.
ou e tendem- e no proprio territorio do rio principal, ou ~ste

appropria-se por meio de eus canaes laterae , de uma parte elo
valle de um tributaria. A lUla, porém, é desigual, a força do rio
irresi tivel como é nas snas maiores manifestações, apre enta-se
muito irregularmente e póde ser vencida por uma outra que é
constante em ua acção. A vegetação é a arma mais pGderosa
com que a terra apanha e retem o terreno do seu advllrsario,
terreno que por meio de te vebiculo vai·se estendendo, a pouco
e pouco, estreitando- e-lhe de mais em mais o canal. Este pro
cesso não póde entretanto modificar radicalmente o vaUe que,
salvo uma ou outra. cOllvul ão da natureza, ha de sempre con'
servar o caracter que presentemente possue.

O que fica expo to póde ervir de base ao e tudo da parte
inferior ou da 3'" secção do valle do Amazonas.

No tocante ás duas outras partes, a superior e a média, pou
quissimo dellas se conhece, sendo por isso muito para desejar
que trabalhos ulteriores se apresentem a tornaI-as conhecidas
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o talvez que, oomo de:iejo, a ju. LifioJr o que oom refereucia
aquella região amazonica deixei aqui escripto em fórma de meros
apontamentos .•

(O"villc A. Dc;"by.-cbNTRIBUIÇÕES PARA A OEOLOO[A DA I~EGIÃO DO
BAIXO AMAZONAS.)

Descripção g-eologica do Tocantins, as
pecto e disposição pedreg'osa e fluvial
de suas cachoeiras.

«Não é de certo passiveI dar aqui circumstanciadamente a
de cripção geologica desta parte do Tocantins, por onde transitei,
restando-me qunsi nenhum tempo para as observações precisas,
como se vê facilmente do itinerario, que apresento; todavia eu
procurarei dar em poucas palavras, e como me fôr pos ível, uma
leve idéa destes terrenos, a causa de suas alterações, e finalmente
os pllenomenos produzidos por aquel/es mesmos agentes.

Da natureza das rocbas qne caracterisam e les terrenos, se
concl ue, que toda a de~igualdade do leito de te rio provêm
das grande- revoluções, que aqui tiveram lagar em tempos
remotos, e que esta mesma desigUaldade foi tanto maior quanto
mais moderna foi a catastrophe que a produziu; pois que vemos
todos os dias qual é a inflnencia da atmosphera e a das aguas a
respeito dos objectos, que nos cercam, á qnal sem duvida
devemos attribuir o melhoramento das difliculdades que apresenta
o río Tocantins.

A's suas numerosas cachoeiras deram causa forças plutonicas,
que aqui inl1niram naquel/es tempos, ora levantando em parte
estes terrenos e ora abrindo-lhes fendas, e expellindo do seio
da terra enormes massas, que se vieram consolidar soure aquelles
primeiro terrenos.

CACHOEInA DO TAPAlUNA-CUAllA. - As argi lias scb istosas, isto é,
aquellas terras que se com poem de oxydo de ferro, de al'eia, e
principalmente da alumina. as quaes por meio de uma pressão,
e pela acção calorica obtiveram um eslado de soüdez, são as que
caracterisam os terrenos da cachoeira de Tapainna·cuara e seus
travessões. Estas rochas que nos maltas da margem do rio se
encon lràm na altura de algumas braças, se prolongam por quasi
todo o Jeito do rio, formando pequenas elevações, cujas partes
superiores acabam ordinariamente em fórma de funil, e por
entre as quaes correm dilferente canaes, que servem a navegação
com dependoncia do nivel das aguas e do tamanho das embar
cações. E ta pequenas elevações comparadas com a altura, em
que se acham nos maltos da margem do rio as rochas que as
compoem, bem denotam qual tem sido a inlluencia da atmos
phera e das aguas, que decompondo estas rocbas pouco a pouco,
tem por entre elIas cavado differentes canaes, e formada do meio
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no rio um oulro canul que é assaz largo e profundo, do qlUd se
sorvem os naveg:1l1tl'S no tempo de grande sêcca.

CAmIlJE:UA DA GUAUlllA.- Os terrenos dn cachoeira denominada
- do Guariba - cujo rararter e di posição pedrl'gosa li toda
diJferente da4uella primeira, süo de natureza bem diversa, e
devidos não a um levnntumento como aquello~ precedenles; mas
sim :i expulsüo de differentes rocbas basallicils, que expeli idas
po\' forças plutonicas. abriram p.lssagem por entro os terrenos,
que lhes eram superiores, sobre o: quaes se vierilm consolidar
formando em toda ú extensão do rio monticulos, e.ntre os. qua,'s
se acham lagos môli ou menos grande_ que p'lrece baverem sido
as crateras, por onde e ta massa sahiu ü luz do dia. A dLposição
pedrt'gusa li aqui de maneirn que nu tempo da sêcca se encontra
alJenas um e. treito can,d com dUéls entrüd:ls, o qu:d não perllliLte
ás vI'zes "assagem alguma; por isso que as c[lnô:ls são então
obrignd:,s n IJ<lssnr "elo c:Jnnl grande, entre ~Ique"e e o c'"amado
da - Vita <Dtema, - o que é muito trabnlilOso e perig-oso. Apezar
da solidez desta rocha, ella e 'ncontrn :dli bem alterada, e em
monliculo de pedaços de a:nrrllg-"dos, que se apoiam uns sobre
os outros; e outriJS clll'ia de fnndas em todas as dil'ecções.

CACHOEIIlA DO TUCUMANDUBA E UEBAPEPOAQUI1fA.- A me ma
causa do levantamento da cacboeira de Tapaiunn-cuara se deve
tambem a existeneia das cachoeiras da c~lrreira comprida do
Tucumanduba e Uerapepoaquima que silO um ajuntamento de
monticulos formados pelas argillas . CbUOS:IS, que jazem por
toda a exlen DO do rio de uma a outrn margem, deixando por
entre si canaes dilTerentes, que servem conforme as "guas ao
trajucto da canôa -. Além destes mull ipl icados canae , permi! te
a distribuiçDo dr~t:,s rochas um uutro canal assilz largo e pro
fundo, que se acha qU<lsi no meio do rio; porém que a forte
correllte da aguns torna diíl:icultoso de subir e perigo o de
descer por causa das pedr~s que nelle e "cham aqui e alli.
O estado de df'cnnllJosiç50 desta roeha~ está bastante nvanç;,deJ,
o que muito facilitnr~ o melhor:lmenlo deste canal para o futuro.

Além dest,ls cachoeira existem tambem as denominadas do
Arapary, Cananá, Macanary, Cbiquf'iro, das quaes apena~ posso
dizer que as pas amos sem difficuldade alguma; por isso que
n50 nos demoramo na sua pas agem tempo algum, como se
collige do meu itinerario.

CACnOEInA DO IKFERNO.-Assim se denomina a primeira ca
cboeira que se encontra da c%nia de Santa Tbereza para cima,
cuja existencia é devida á erupção das massas graníticas, que
compoem esles terrenos; e ta é a maior cacboeira do rio
Tocantins; porém, como se offerece o canal das nabocas, ella não
erve de embaraço algum :i navega ão.

CACIIOEIUA DO AUREPE DIDO .- Da mesma natureza da cachoeir:l.
precedente é a eacboeira denominada - dos Arrependidos -, a
qual consta de tres pancada, que ~o outras tantas cacboeiras
bem di tincla , as quae , porém, permittem um canal assaz iargo c
profundo para a passagem das canoas; aqui se nào vê tambem
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nquelles monliculos de accumulados pedaços de rochas que no
tl~mpo dn sêcca tanto prejudicam a navegação.

CACHOEIRA DO TORTlNnu. - De igual natureza> porém difTerente
na sua disposição pedregosa é a cachoeira t:lJamada - do
Tortinho, - a qual t:Jil1lJem consta como a precedente, de tres
pancadas bem distinctlls, que são outras tantas cacboeiras pouco
distantes uma da outrn. N:J primeira destas paucadas uma illJota
de desaggregados pedaços de granito milis ou menos redondos,
como sobrepostos uns :Jos outro, e em equilibrio poucu estavel,
fórrna dois canaes muito estreitos, dos quaes um (O do lado
esquerdo) sel've de pas agem ás r.anôa , e o outro (o do Jado
direitn) fica no tempo da sêcca inteiramente sem agua; aquelle
trajecto se faz com summa dilUculdade pOl' causa da pouca largur:J
e muita incliuação do leito de'te canal. Na segunda e terceira
pancada desta c:Jcboeira é o canal tambem bastante estreito,
porém de nenhullla exten, ão, e si não encontra aqui :JqueH3
disposição pedregosa faztludo uma ilha, como nn primeira pancarta,
e sim como servindo de muralLla :is mal'gen: do rio, onde outras
vezes o me,mo granito <lpresenta em todas as direcções felldas c] ue
lhe' dão a fórma de uma conglomerilção da parallelipipedos irre
gulares, cujo estado é devido á influencia da atmosphel'a, que
separando assim pouco a pouco aqueHa rocba, a tem deduzido á
aquella fórma.

CACHOEIRA DE JosÉ CORREA..- Depois da cacboeira do Tortin ho
segue- c a denominada - José Correa -, cujos ten'enos são os
mesmos que mencionei precedeutemente da cacboeiril do Tnferno
:J e ta parte. Aqui formam as cachoeir:Js duas pant:adas, onde no
tem po da secca a descida da aguas e faz por uma ca Cd ta de
pequeno ai to, que prohibe toda a navegação, e obriga os nave
gantes a passarem suas callôas por cima de estiv:Js de madeira
coi locadas nas margens do rio. O terreno da m Irg-cm occldental

• se eleva a uma altura cOllsideravel, e olIerece em grande eSI:ala
todos aquelles pllenomenos, dos quaes já tiz menção. O Basalto
compacto, o Doli~rito, o Diorito, o GranuliLo e outras muitas
varied;ldes do Granito, que car:Jcterisam os terrenos outl"ol'a
conhecidos debaixo do nome de terrenos primitivos, são eucon·
tl'ados nas immediacões destas cachoei ras.

CACnOEIRA DA ITABOCAS.- A cachoeil'll das Itabot:as, cujo
caracter pedregoso é devido ii erupção da., massas, que acabo
de nomear, e portanto tambem perL(~nreDte. á aquelles mesmos
terrenos, orrerece a navegaç:'lo não menos difficuldades que todas
as outras eacboeiras da me ma naturezil. A dispo, jç~ãú destas
rochas começa nq!li Lres cannes, que. ão: o Fw'.() das [tabor. IS, que
fica do lado esquerdo ou oriental e não dá passngem algnma no
tempo da sêcca; o Salto eh Cruz, que é callal em qualquer
quarlra, e faz com o precedente uma pequena ilba no temlJo das
al-[uas; a Cach'lIúra Gra/tlle, que ut:a fio lado oriental, e de peja
suas aguas no cllnal do Salto da Cruz. A passa:r m por e te
ultimo canal é sempre muito ditliculto'a, por causa da sua
tortuosidade, e tambem por causa de uma grande pedra alta que
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se estende até o meio do mesmo canal, e junto da qual se acha
outra pedra submergida, onde batendo as aguas mudam a
direcção da corrente para contra as paredes da margem direita,
onde Alia se deve encontrar no tempo da cheia com as aguas
que se despejam pelo canal da Cacboeirn Grande, o que torna
nesta quadra ainda mais perigosa a subida e descida das canôas
por ambos estes canaes. O Furo das Itabocas é o canal mais
direito. e o unico que serve, quando a' aguas permittem passagem
por elle; elle é ta mbem o que com mais facilidade se póde
melhorar por ser quasi sullicientomente profundo e largo; e
unicamente impedido por uma parede do granito, que fica na
sua entrada superior, a qual lhe veda a descida das aguas de certa
parte do anno em diante .•

(SOCIEDADE VELLOSIANA.)
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Ama.:;on Steam N a.vigation Company ( Limited). - Decreto
n. -348 de 16 de Julho de 1873.- Concede permissão para explorar
carvão de pedra no municipio de Mojú, da comarca da Capital.

Jose Joaquim Antunes. - Decreto n. 5437 de 15 de Outubro de
1873. - Concede-lhe permissão para lavrar cobre e outros metaes
nas margens do rio Capim e seus affiuentes.

O Decreto n. 5728 de 27 de Agosto de 1874 fixou os limites
desta concessão á área comprehendida entre o rio Capim e o seu
affiuente Candirú, e o rio Gurupy e o seu affiuente Uruaim.

Guilherme F"ancisco Cl'U':;.- Decreto n. 5715 de 19 de Agosto
de 1874.- Concede-lhe permissão para explorar ouro nas terras
de Pacajáz, comarca de Breves.

Esta concessão foi declarada caduca pelo Decreto n. 8637 de
12 de Agosto de 1882.

Lui.:; Joaquim dos Santos Lobo.- Decreto n. 8638 de 12 de
Ago to de 1882. - Concede-lhe permissão para explorar carvão
do pedl'a e outros mineraes na comarca de Breves.

Por Decreto n. 9186 de 12 de Abril de 1884 permittiu-se que
o concessionaria estende se os respectivos trabalhos á comarca
de Gurupá.

M anoel Joaquim Borges de Lima.- Decreto n. 8839 de 5 de
Janeiro de 1883.- Concede-lhe permissão para explorar ouro e
outros mineraes no di tricto de Aragual'Y, comarca de Macapá.

Francisco Telles Cosme dos Reis.- Decreto n. 9185 de 12 de
Abril de 1884. - Concede-lhe permissão para explorar carvão de
pedra e outros mineraes na comarca de Monte Alegre.





PROVINCIA no M~RANlIÃO

LIMITE

Esta provincia limita ao Norte com o Oceano Atlantico; ao
Sul com a provincia de Goyaz ; ao Oriente com a do Piauby, e ao
Occidente com a provincia do Grão Pará.

POSIÇÃO ASTnONOllUGA

A Lat. do Maranhão, toda austral, fica comprehendida entre
1°5'. e iQoqO'; a sua Long. é de'1o q5' oriental, ede5of13'
occidental do meridiano ajustado. .

CLIlIIA

O clima desta provincia é muito salnbre, excepto Das proxi
midades do Parnahyba onde reinam febres intermittentes. As
chuvas começam em Dezembro e são acompanhada de frequentes
trovoadas.

COMARCA.

1". CAPITAL

Municipio ' ., . S. Luiz.

»

»

»

2". ALCANTARA

Alcantara.

3." GUIMARÃES

Guimarães e Cururupú.

q3. VIANNA

Vianna e Monção.

53. ITAPICURU-MERI~I

Itapicurú, Iguará, Vargem
Grande e Anajatuba.



58 PROVINCIA

6." BREJO

Municipio . Br~jo.

»

»

»

»

»

»

»

»

7." ALTO !'flEARIM

Coroa tá, e S. Luiz Gonzaga.

8." CAXIAS

Caxias.

g." S, BENTO DOS PElllSES

S. Bento, S. Vicente Fer
rer, e Pinheiro.

10. conó

Codó.

ii. BAIXO MEAlUM

Baixo MeariOl.

1.2. IMPERATlUZ

Imperatriz, e Porto Franco

13. CAROLINA

Carolina.

14. BAnilmmNflAS

S. Bernardo e Barreiri·
nhas.

15. TURY-ASSÚ

Tury-assú, e S. Helena.

16. ROZARIO

Rozario, e Icatú.
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i 7. PASTOS no 's

Municipio . Mirador, e Pastos Bons.

1.8. s. JosÉ DOS MATTÕES

S. José das Cajazeiras, e
S. Francisco.

1.9. mACHÃo

»)

»)

Riacbão.

20. GRAJAHU'

Grajahú.

'21.. BARRA DA CORDA

Barra da Corda.

22. ALTO ITAPICURU'

Picos.

JAZIDAS MINERAES

Alcantara.- Termo da comarca de seu nome nas proxi.
midades da bahia de S. Marcos - Possue marmore de diversas
côres, e grande abundancia de calcareos e arg-illas de uUlidade
á industria, bem assim salinas e salitre de primeira qualidade.

As jazidas de salitre foram descobertas em 1.797 pelo CJronel
Antonio r:orrêa Furtado de Mendonça.

Alto·Mearim.- Comarca cortada na direcç1io de Norte·
Sul pelo rio de seu nome. Possue rnineraes combustíveis de
todas as especies.

Arapapahy.- Nas margens deste canal encontram-se
jazidas de carvão de pedra de boa qualidade.
Aricambú.~ Nesta serra enconlra·se ouro de 23 quilates,

estando por explorar as respectivas jazidas.
BreJo.- Termo da Comarca de seu nome. Possue marmores

de rocha de diversas côres, e outras subslanbias calcareas de
grande valor á industria. IO Termo de que se traIa houve uma
aldêa conhecida pelo nome de Anapurú.
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~~e.,
Caixas.- Termo da Comarca de seu nome, á margem di·

reita do Itapicurú. Poso ue marmore de diversas côres, e cal
careos de grande utilidade á industria.

Chapada. - Comarca cujo territorio confronta ao sul
com a Villél do Riachão; e estende·se até Vianna e lI'Iearim.
Possue cobre, zinco, platina, prata, arsenico, marmOl'es de di
versas côres e outras. ubstancia .

Os engenheiros Henning c Moclarn, tendo examinado o cobre
das menc:ionadas jazida, aue taram a excellencia e abundancia
do preciozo metal.

Codó.- Este municipio demora á margem esquerda do rio
Itapicurú, distante 12 leguas pouco maís ou menos de Caxias.

Po;;;;ne em grande quantidade mineraes rombu;;tiveis de todas
as qmilidarle , nas proximidades das povoações da Corda, Capella
Curada e Missão dos Jndios.

Genipaussú.- Este rio demol'a nas vizinhanças de Geni·
papo, e do rio das Balsas. Possue importantes minas de ouro,
descobertas em -1818 por Manoel Joaquim de Cerqueira, quando
goveroav3 a província o Conde de Villa Flôr.

Gr:ljabú.- Neste rio exislem jazidas abundantes de ouro e
cobre que não têm sido explor,Hlas, a;;sim tambem marmores de
diver.as cores, e varias sub"tancias de utilidade :í industria.

O rio Grajahú demora nas vizinhanças da Chapada e do rio
Parnahybil, achando-se IIS minas situadas nas pl'Oximidades dos
ri.achos Juss:íra e Olho d'Agua Grande, divisas das comarcas do
Brejo e Caxias.

GUI'UPY'- Este rio corta a comarca de Tury-assú de norte
á sul, e vai desllguar no Occea!lo Atlaotico.

Possue minas importantissimas de ouro e outros metaes.
Iguará.- Tem este rio sua nascença nas proximidades do

Monim, c rega ccrn suas aguas a villa de Manga. Em 1799 o
padre Joaquim .Tosé Pereira descobriu junto á vargem do salitre
uma jazida de sulphato de sóda de excelIente qualidade.

Itapary.- Na freguezia de S. José dos Indios, da ilha de
S, Luiz, existem jazidas impoi'tantes de ouro que estão por
explorar.

ltapal'Y é lugarejo pertencente a freguczia.
Itapicurú.- Nas margens de te rio, perto da villa de

Coroatá, cncont ram- e al'/~ilIas de diversas qualirlades propl'ias
para ](Iuça e outros artefactos, bem Msim combuslivel miueral á
meia legua do Codá, que lhe é affiuente.

MaracassulDé.- Este rio na ce ao norte da comarca
de Guilllar~t's, l:orta a de '1'nl'y·a sú e vai de agnar no oceano.

E' riqnissimo em ouro e outros mineraes.
Mattões.- Ne ta comarca existem jazidn de crystal de

rocha de diver a côres.
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ltlina.- Territorio ú margem direita do rio 'l'urinána.
Po~ ue ricas minas de ouro.

Mont.es aureos.- Dá-se esle nome ás montanhas que
cercam as jazidas de ouro de Maracassumé, Pirucana e Tromahy,
na comarC,l de Tury-as Ú.

Pindaré.- Este rio na~ce na serra da Desordem, reco~he o
ribeirilo M,lcarü, ejunta-se pela margem esquerda com o Mearim.
Possue minas de ouro.

Pirucana.- Este rio tem sua nascença na lagôa Tal'ira, e
s~paril a comarca de Alcanlara dil de Guimarães. Pos<ue aIJUD
dante minas de ouro, que não têm sido exploradas com a precisa
reg-ulariLlade.

Santa Helena.-.lunil'ipio da Comarca de Guimarães.
Nos lugares cunhecidos pellls nomes de Pr:lta c Piranhas existem
minas de ouro, que não tem sido explorad:ls.

S. Bernardo.- Municipio da COIlI:lrca do Brejo. Na sena
de S. Bernardo exiskm saphiras e outras f1Jllltas pedr;,s pre
ciosas.

8. Luiz.- Capital da Pl'Ovincia,' c~rca de 90 legoas ao nas
cente da do Pará, e 100 pouco mais ou menos da do Ceará. Nas
ilhas de seu nome existem minas abundantes em ouro e outros

. rnineraes.
TII.Il'y-assú. - Comarca no extremo norte da Provincia,

cortada pelo rio de seu nome. Nos rios Maracilssumé, Pirucana
e Tromahy existem jazida impol'lantes de ouro, descobertas por
alguns IJretos fugidos.

'Tia,nna.-Municipio da Comarca do seu nome. Em todo o
tenilorio do municipio' encontram· e jazidas de ouro.

inhaes.- Povoação á margem do ribeiro do seu nome,
dist:lIl1e da capi tal cerca de uma Ie'"'00 .

Possue carvão de pedra nos terrenos adjacentes ao ribeiro.
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APPENDICE

l\'lineralogia

« Pedra calcal'ea, caparrosa, pedra·humo, minoraes de ferro,
chumbo e prata; antimonio, amianto, salitre, sal-gemma, mo
1ybdeno com que se podem fazor pennas de lapis ; crystaes, pedras
de amolar, pedreir~s, ou rochedos de granito.»

(l11cmocl ,lYI'CS ele Ca,:;a,l. - COROORAPllIA llRASLLICA.)

c A producção já reconhecida consta de pedra calcarea, capal'
roza, pedra-hume, ferro, chumbo e prata, :mLimonio, amianto,
salitre, sal-gemma, molylJdeno, crystaes, pedras de amolar, além
de minas de ouro, como as do 'rUl"y-as ú e Maracassumé em
exploração por uma companhia: é grande a riqueza que se
augura muito maior em terreuos e desertos ainda mal conhe
cidos. »

(Joaquim llIanoel de Jlacedo.- COROORAPlllA DO BRAZIL.)

« Minas abertas nã'J ha, porém dizem ter-se já descoberto o
tirado ouro nas cabeceira do rio Pindaré, que como são terras
iufe tadas de indios selvagens no s:io desconhecidas; é certo
apparecerem restos de uma estrada, que para aquelles lugares
fizeram os padre da companhia, começada no lago Cajary, onde
ainda em i820, vimos signaes de alicerces, que indicavam ter alli
havido casas. Apparecell já no districto de Alcantara e no de
I!luard, terra propria para oxtrahir-se salitre, e o primeiro que
ne ta descoberta se ompregou, foi o coronel Antonio Corrêa Fur
tado de Mendonça, que por isso teve um aviso de agradecimento,
de iO de Abril de 1797, que se acha na secretaria do governo.
Depois em 1799, em uma vargem denominada do Salitl-e, junto ao
rio Iouará, tambem descobriu Sal de Glauber, o padre Joaquim José
Pereira, que o analy ou, e sobre que escreveu uma memoria, que
vimo e existe na secretaria do governo. »

(ilntonio Bel"1!a"dino Pcrei,-a elo Lago.- ESTA'rrSTlCA U1 1'ORICA E
GEOORAPIlICA D.~ PRonNca DO :llARANIIÃO.)
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• Em 1818 veriOcou- e n de cobertn das minns de ouro de Peru·
càna e Tl'omahy, districto da villn de Brclgançn.

OSr. Desembargador Miguel Joaquim de Cerqueira e Silva, foi o
encarregado desta diligencia pêlra a qual partiu da capital em Fe
vereiro do mesmo anno, e em diversas amostras de vnrios lognres
extral1iram-se 392 oitans daquelle metal, entre o qual se achou
uma folbetn de 37 oitavas e tres qunrlos, tocnndo o ouro 24. á
25 quilate~. Todo o terreno desde as vizinhanças de Bragança até
o rio Bedondo, é aurifero em maior ou menor quantidadp. e sempre
nn direcção de Léste-oeste. achando-se grande parte delle escn
vndo desde 1800, segundo se dizia e era crivei, á vi ta dn antigui
dade das e-cavações. Além das minns de Perucána e Tromahy se
nchnm outrns acinla dn fóz do rio Gurupy, nos seus affiueutes
conhecido por Afanao e Lttl1la'U1na ; no centro da margem occi
dental ou esquel'da, sahindo dn sua fóz, exi3te a serra da Catba
rina, onde consta haver abund:mcia de ouro, e cuja serra ,iámais
~e de.cobriu durante aquella diligencia a que as istimos, por se
esquivarem os Iudio á mostrnrem-a : os outros logare auriferos
IlIais remarcaveis por esta pnrte da Provincia são n serra do Jn
taby na bahia do Piriâ, ImlJUrahy, Pixun,l, üileiravuâ, Erêrê e o
Bedondo. O ministerio em dous nviso expedidos ao governo do
Pará em Agosto de 1819 ordenava a abertura regular dessas minas
de ouro, o que até hoje não se .tem eflectuado. Exi'te iO"unl
mente esse melai em muit" outras pnI'les da Provincin, assim
como nns cnbeceir,1 do rio ~Iojú, cm cujas cachoeiras lambem
se tem exlrahido cerws pedras preciosa, cobertas de urna especie
de argilla petrificada. 1\'11'. Condamine ralla das pedras verdes,
conhecidas nn Europa por peclms do Amlizonas, mui procur:ldas
por causa da virlude que se lhes nttribuia de serem efficaí;es
para o curntivo da colica nefritica, e epilep ia, e sobre estas
pedras existe um tratado impresso debaixo do nome de pedra
divina: ellas não difIerem nem em càr nem em dureza, do Jade
orientnl, resi tem n jima, porém, os Iudios. ignora-se o artificio,
sem inslrumentos pruprios dos nossos lal ida rios, lhes dão ~ fórma
que querem, do que se úriginou a rabula de provir a tal pedra do
limo do rio endurecido depois pelos mesmos lndios.

Na villa deCl1aves situada na co ta septentrioual da Ilha de ?l1arajó
ajunta-se pela' praias grand abundancia de pedra pomes, arro
jadns de nlgum volcão do allo Amazonas, pelo qual descem; en
contra'se lambem infinidade de petrificados em diversos lagares.•

( Ignacio Accioli.- COROORAPIlI" P,mANAENsE).

« Não e póde l1em avaliar n riquezn desta provincia, porque á
excepção das minas auriferas de Maracassumé, nenhuma outra
foi ainda bem explorada; e por j so apenas citaremos aqueHas
de que ba noticin.

OURO.- Exislem as minas de Pirucâna e MonLes Aureos em
Maracassumé. Consta havel·ns em Piranhas (districto de Santa
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llelena), llas cnbeeeil'as do. rios Piurlaré, Gurl1PY, Cabello de Ve
lha (C 11 I'lwJlHi) , PraIa ("a!ltH Helpua) no 10g~l!' Hevirada, rio '1'0
malahy (Tury-a~sl'l), Snulo Tgnacio d" Pinheiro, Hernanso ria Ma
rianna (Ilapicnrü), ii uma legun de Urupucbete (C;lrlJliua), em
Vinhues e em Ilapary (freguozia de S. José dos Jndios).

COBlm.- Ha minas na Ch<Jpada (no Jogar Fnendinha), e no
Alto Pilldaré.

FEIlRO.- la senas do Tirocambo e Pastos BOli ; ma ge·
ralmente, hn varia veia de ferro em qua i toda a provillcia, cujo
lelTllf]O é em muitas pal'l('s forru~'illoso, lanto que tem a provin
cia nilo pouca~ fontes do aguas renea .

ESTANHo.- Consta baver minas; porém nno está isso bem
averi guado.

ENXOFRE.- Dizem haver na Cachoeira, perlo do Hos;lrio.
CARYÃO nIJI'ERAL.- TO canal do' Arapapahy e om Vinhaes en

CODt!':1 m-se paus I'osseis e ambar ou rezina fo:'sil. As margens
de Itapi 'lHÚ nprose.ntill11 em muitas pi'rles o "cfl, sand SlO'nfIOU
grE'c1a vclbn E' vermellw, cujas camada sno onduladas e sobre
pO$l"S por b,Jncos de pnding e creche ou conglomerações de se
dimento f'·'ITuginosa. e.iil perto do ClJl'o<llá, na IlInrgcm direita,
em um banco rle lago vi'rmclhn, hn ullJa palmpira pelri(ir'ada.
Tudo isto S;IO indil:ios de minas do cnrv:io de pedra, o com l:J11"'ito
descobriu·se nn fazl'ndn de Santo Anlonio, á I 'gua IJ meia do
Codó, da qual extrililiralll-se ilmo. tras uo carvãu mui COlllpacto
e qu imandu sellI chilrnma. Em Vinhaes Lambem dizem que o ba
o de llIui boa qualidade.

MARnloR8 CàLCAREO.- fI:l mal'more no Brejo e na mal'gem do
Hinch50. Em Cnxi3s, ,chisto pam klg-edo, e exceJlente calcaroo.
n3 Trezidella, junlo ao Olho d'Agua Corr nlinho e ontros Jogares
da me ma Cllmarr:a, e em Alcanbra, de que se fn c,lI.

CRYS'!'AES E OUTRA j'EDI1AS- Hn cryslaes de rocha em S. José
dos Iatlões, na inenda de Caximbos ; o snpllyras e outl'OS crys
Laes uas 1'1',11[1" da serra de S. Beruardo do Parnahyba.

PEDRA HUME.- Consta haveI' em P:1. tos Bons e S. Bernardo.
CIlLORURETO DE SODlO.-Em Arnyozes, na ilhn do Cajú, ha sal mi

nerai.
SULl'lJATn DE CAL,- Ha cl'ystallino fibroso na Chapada, do qual

já tem apparecido alguma amo tra .» .

(E:J.'posição Xaot'J?lal. -1l1lIlVJ, KI)TJCI.~ SOBRE .~ PROVIXCI.\ D àJ.~

I:A:oiI1:i.O.)

c Apez~r de couteI' esla provincia riC]ui slmas mina~ de ouro,
de cohre o de antro. metaes, a arte de fazer valer Ioda e.sa incan
savcl riqueza, quP. jaz epultadn no seio da terra, ainda nos é des
conhecida, ou pelo illeno é tão ponco avalindn, ou tão 101lr.O
üsada, que neilhum proveito se tem tirado della.
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A minas conhecid:ls por ora siJo as seguintes:
amo. - as rninas de Iaracassumé, em uma zona compre

hendida entre o rios TUl'y-assú e GUl'UPY, pertencentes ú Com
pan hia de Mineracão i\Jarauhense.

Em ILapnry na freguezia de S. José dos Indios, na cabeceiras
dos rio Pindaré. na comarca da Carolina, em Santa Helena nos
lagares Praia e Piranhas, na erra do Arie mbú, Vianna, etc.

l1'ERBO.- ElI1 quasi toda a provincia acba·se ferro em maior
ou menor quantidade.

COllRE.- ODI'. Oscar Henning, e o coronel Mollara, enge
nheiros, que estivera IIIna Chapada, afian~am a existencia, ,dli, de
excellente qualidade de cobre, nas margens do Grajahú.

C.UlVÃO MII\EBAL.- No canal do Arapapaby e em Vinbaes, e
carvão liubilo no CodÓ.

ZINCO, PLATINA, ARSENICO E PRATA.- Na villa da Chapada e nos
seus arredores.

MARMORE E OUTRAS SUBSTANCIAS CALCAREAS.- Existem no
Brejo, nas margens do rio Grajabú, seis leguas abaixo da Villa
da Chapada, em Caxias e em Alcantara.

CR1STAES.- Encontram-se cryslaes de rocba em S. José dos
Uattões, e sapbyras na serra de S. Bernardo da Parnahyba.

SULPllATO DE SÓDA.- No rio Iguará, àescoberto pelo padre
Joaquim José Pereira em 1799.

SALITRE.- Em Alcantara, descoberto em 1797 pelo coronel An
tonio Conea ~'urtado de Mendonca.

ARCILLAS.- Em toda a ilha de S. Luiz e nas margens do Ita
picurú perto da villa ele Coroatá .»

(Dr. Ce:::a", .1ngnsto J[a,'-qlWS.- DICCIONARIO GEOGRAPllICO DA PRO
VJNCU DO MARANHÃO.)

c Ba cerca de doze annos descobriram-se algumas jazidas de
cobre e oulros mineraes, em diversas pontos desta provincia.»

CODRE.- O cobre encontra· e no rio Grajabú, pouco distante
da villa da Cbapada, e lambem no rio Parnabyba, no lagar em
que correm os riachos Jussára e Olho d'A.gua Grande, divisas
das comarcas do Brejo e de Caxias. Allirma- e que o cobre do
rio Grajalní. é nativo e ele excellente qualidade.

Parece qne já em 1815 eram conhecidas algumas jazidas de
cobre na provincia, e talvez mesmo estas da Cbapada, porque
quando Ministro do Imperio o visconde de MacHhé, foi remettida
pelo presidente ao governo imperial, uma amostra do cobre em
questão, que foi submettida a exame,' pelo então director do 1I1u-
eu frei Custodio Alve SelTão.
Na sua informação dizia o director do Museu que o cobre era

de boa qualidade, e lembrava a conveniencia de se fazerem explo
rações em escalas mais largas para aher-se qual a riqueza e 1m
porlancia da mina. l1'oram expedidas as orden para e fazerem as
convenientes explorações, caso a despezas não fossem avultadas.

5
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o pre'idente deu pas os nesse sentido, porém desi tiu em vi ta
dos crescidos dispendios que e tornáram nece 53rios. Até 1852,
diz o hach3rel Candielo Mendes tle Almeida (que requereu per
missão para encorporár uma companhia, com o fim de explorar
minas na provincia), que as min,ls de cobre permaneciam em
olvido.

COMBUS'l'IVEL MlNEllAL.-Cerca d13 uma legua distante do rio Ita
picurú, e a meia do seu allluente Codó, encoutra-sc uma jnida de
combustivel mineral, que assemelha-se ao carv~o ele pedra, mas
que não se sabo qual a calegoria dc combustlvel a que pertence.

Proximo á povoação da Corda, Capella Curada e Missão de In
dias, na confluencia do rio de te nome com o Mearim, existe um
espaço consideravel de terreno coberto de uma camadn seme
lhante ao schi"to bituminow. E te producto foi queimado e in
flammou-se com facilidade, con ervando a chamma por algum
tempo, suppondo- e mesm0 que póde ser empregado em uso
domestico.

O que ácima fica referido, com relação á esta provincia, foi ex
trahido de alguns apontamentos do bacharel Candielo Mendes de
Almeida, e comprovado com duas certidões que apresentou o
mesmo bacharel, sendo uma do hacharel José Martins Ferreira,
ex-juiz municipal da Chapada, e a outra do hacharel em sciencias
physicas, Caetano da Rocha Pacova, outr'ora encarregado do la
boratorio de ensaios da casa da moeda da côrte.»

(Paulo Jose de Olivei,·a. - ~1E:dORIA ANNEXA 40 RELATORIO DO MI
NISTRO DA AGRICULTURA.)

• Autbracito, no Codó, á uma legua do rio Itapicurú.
Schisto-calcareo jJitumino o, occupando uma área de 1.2 leguas,

proximo á povoação da Corda, Capella-Curada e Mis.,ão dos
Indios, na conOuencia do rio deste nome com o Mearim.»

(Laiisloo de Sou::", Jlello Netto.- ME:dORIA- 'OBRE os l\IlNERAES
co~mUSTIVElS DO BRAZlL.)

• Abi acham-se especialmente minas de ouro. As descolJertas
em 1.856 foram examinadas- por um Engenheiro Allemão de nome
S. J. GuinheI', com missionado por um capitalista Inglez. As
nmostras que e te engenheiro levou para Inglaterra deram o pro
ducto extraordinario de 1.,520 onças de ouro por tonelada de 2,24,0
libras de terra aurifera. E tas mina" são superiores ás da Cali
forni.'l, tendo a particLllaridade de se acharem cm rocbas tenras c
mais ricas do que aqueIlas.

Os t neno aurifero' acham-se ituados no Montes Aureos,
localidade que demora entre os rios Gurupy e Maraca sumé e o
vaUe de Boa Esperança. E', pois, fóra de duvida que mediante a
acção de uma companbia as minas em questão podem deixar
grande intel'esse.
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Além das mina de ouro existem outras de ferro, cobre, carvão
de pedra, marmores lindissimo, pedra calcarea e crystal de
rocha não falllllldo em grandes depositos de nitrnto de potassa,
de ulfalo de sóda e chlorureto de iodio, nem nos de pedra-hume,
argillas, cal e abundantes salinas.

(Belmar.- ViAGEM AS PROViNCIAS A:\1AZONICAS).

Minas de ouro

c A' nlgum3s legnas do Maranhão se acha o valle de Mara
cassumé, entre os ribeiros navegaveis, o Tury-nssú e o Gorupy.
Os negros fugidos, que huscavam naquelJas paragens abrigo
seguro contra as perseguiçõo.s de seus senhores trocavam o ouro
que apanhavam por objecto" que precisavam para seu uzo; este
ouro, dizia-se, se ucha vu ;) flór da telTa e em abundancia. Os
chefes das expedições dirigidas contra os ewravos fllgitivos
affirmavam qur. com efl't~ito a riqueza do solo era prodigiosa e
excedia a tudo quanto a opini50 publicn dizia a tal·respeito.

Nestas circumstancia uma Compauhia . e formou no Rio com
o capital de 1,500.000 franco., e ella enviou áquelJa' paragens
uma commissão com o fim de explorar a terra1S auriferas que se
estendem entre o Tury-a ú c o Gurupy. O Governo fez proteger
os exploradores COIl1 um dcstacallleJllq de tropa de linha, e depois
de alguma semanas de trabalhos e estudos, a commissão regressou
á capital cm fins de 185/~. Orel<Jtorio da commissão foi publicado
no Observador do Maranb50, pequeno jornal da capital da Pro
vincia. 'fres veeiros auri feros pri nci paes foram reconhecidos, todos
de uma riqueza extrl.llla (~ ce uma exploração facil. O solo é um
composto de quartz, de chistos e de arg-ilJus ferruginosas, esten
dendo-se a jazida aurífera até a serra de Aricambú, habitada por
indios selvagens.,

(1tlalte Bl'ltl1l.)

c Nomea (Janeiro de 1818) o Gl1vornador (Conde de Villa Flõr)
ao bacharel Miguel Joaquim de C rqueira e o expede, fornecido
pelos armazen reaes de ferramenta e mai~ trens necessario para
o exame e exploração do terreno entre o TurY-3" ú e a Villa de
Brai{ança, afim de verificar a ue"crip ão geogno tietl daquelle
districlo na parte da jazidas ;lurifera , quo pelo numero lhe
attralliram a attenção" ,

(Antonio Ladislau .Uonleiro Bcw1la.- CO;[PENDIO DAS KllA ".)

• Recebe (Outubro de 181.8) o Governador (o mesmo Conde) 892
oitavas de ouro, e uma palheta do me"mo metnl de 37 oitavns,
desentranhadas do solo de Pirocana ; cujn quantidade lhe remetLe
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o bacharel IIfanoel Joaquim de Cerqueira alli mandado por elle n
explorar minas. Na carta que acompanha esta remessa, informou
o indicado bacharel, que em Illuitas partes entre a Villa de
Bragança e o rio Redondo no rumo de Leste·Oeste achara signaes
de aperções mineiras; que existem minas tanto no Tury-a sú. e
Pirocana, como nos rios Pic11una, Curíy, Genipau sü, Gurupy,
na serra Jutahy da bahia de Periá, nos rios Redondo e Guiririba,
e outra partes; e que por se esquivarem das suas instaneias os
Terranteses daquelle districto não explorarnm a erra ela Catha
rina dentro das terras orieotaes do Gurupy, na qual lhe constav,l
11aver uma gra ode jazida ami fera. .

Ne ta commissão metnllurgica, a cobiça desmarcada deste ua
charel excitou violencias e vexações con tra os innocentes c
infol'tnnosos moradores das circumvizinhanças, prendendo-os c
despojando-os dos seus coi lares, cordões, ])rincos e outros dixes
de ouro, como si o metal ele que estes artefactos eram formados
tivesse sido minerado daquelles logares e não houvesse no uni
verso mais ouro do que aquelle para uso humano. O cerco e bar
reira feita por uma protecção intere sada ás queixas dirigidas ao
Governador pelo individuos do proce os de ouros lavrados,
salvou este bacharel do ca tigo de que se fez benemerito »

(.latonio LebClislem 11lonteiro 1:Jaeneb.- E~S.'J.O COROGR.\PIllCO).

JAZIDAS MINEHAE. NO ~IUNICIPlO DE PASTOS BONS

• E' este territorio muito sujeito ás trovoada duraote o tempo
das 'huvas, e de ordinario e observam por toda a parte os seus
eJfeitos no estrago de muitas e gTO as a1'\'ore , que tambem não
resi tem aos formidavei pés de vento ou rodomoinhos qne alli
apparecem de Maio até Julho, especialmente proximo no rio To
canHo, sendo mais para temer aquellas trovoadas seccas que
succedem após os mesmos vcotos. Em qualquer das e tações do
anno se ouvem ao longe grandes estrondo como de grossa arti
lharia, principalmente para oé te, proximo ás grundes serras que
se divi am sobre as vertentes do me mo Tocantin , ou buscando
as cabeceiras do rio Tury, o que combina com a idéa que se faz
de haver alguns miuel'ae para aqueHas partes.

Sem embargo, porém, de semelhante desconfiança, não ha, pelo
que re peita a ouro, prata ou pedras precio as, algullla certeza
physica de os haver, ao menos segundo as noticias dadas por
pessoa experimentadas ne sas especulações, e pecialmente João
Ayres e José Pinto da Fonseca, ambos capitães dos terços de
mina de Goyaz, e por Francisco José Pinto de l\Iagalhães, capitão
de ordenanças da mesma capitania c morador alguns annos na'
margen do Tocautins, os quaes, descendo por aquelles sertões
procurando mineraes, ora oncostados a oéste, ora apartando-se a
léste, nada encontraram que sati fize e a sua cnriosidade. Não
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foram comtndo feitos ainda semelbantes exames nos baixos ter
reuos ele Pastos Bous, quanto escrupulosamente é preciso para
nos desengauar dessas vantagens. Ha por ulgumas partes do
mesmo districto certos logaros, nos qnaes abundantemente se des
cobrem particulas salitrosas souro a terra, as quaes os gados pro
curam para lambeI·as, sem que por dias inteiros lhes lembrem
outros pastos: nas margens de alguns riachos, e em particular
no monte chamado Morro do Chapéo, entre os rios Balsas e Par
nahyba, junto á fazenda de Gualter Ribeiro, é onde mais fre
quentemente se observam; e assim mesmo nas ribeiras do Par
nahyba, no espaço que vai da fazenda Pinguei a para a do Castello,
se acha pedl'a-hume e Lambem outras particulas, das quaes á
maneira de caparroza se servem os' habitantes para fazer tinta de
e crever. Não affirmamos que estas o sejam, ou salitre as pri·
meiras, deixando á experiencia chimica essa decisão, que talvez
se declare a favor de algum dos difl'erentes saes que, além do sal
commum, a natureza nos oITerece por toda a parte. J

(Major F,'cmoisoo ele PC~ltl(t Ribei,'o.- ME~IOR(A ESCRIPTA EM' '1 '19).
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Concessões nal'a exnlol'ação elana de llliueraes

Dr. CandidoMendes de Almeida e Constantino Conde de
Isabuelo.- Decreto n. i044 de 22de Setembro de i852.-Con
cede-lhes permis ão para organizar uma companhia destinada a
explorar metaes e mineraes combustiveis.

Conselheiro Polycarpo Lopes ele Leão e Nathaniel Plant.
Decreto n. 3804 de 20 de Fevereiro de i867.- Concede-lhes per
mis ão para explorar schistos betuminoso;; e outros mineraes nas
comarcas da Capital, Rozario, Vianna e Alto Meal·im.

Esta concessão foi renovada pelo Decreto n. 4526 de i3 de Maio
da i870.

Conselheiro Polycarpo Lopes de Le{[o.- Decreto n. 38i7 de 23
de Março de i867. - Concede-lhe permissão para lavrar cobre e
outros mineraes no município da Chapad'l.

Esta concessão foi renovada relo Decreto n. 80i8 de 2G de.
Fevereiro d i8 i, e sanao transferida depois:i viuva e filhos do
concessionario pelo Decreto n. 97:- de 7 de Julho de i8 3, estes
por seu turno obtiveram permi;; ão por Decreto n. 9132 de 9 ti
Fevereiro dê i884 p·tra a transferirem a Paulo José de Faria
Brandão.

Alttonio Jose ViUa Nova e Antonio Carneil'o da Silva e
Oliveira. - Decreto 11. 4363 de 2 de Janeiro de i 70. - Con
cede-lhes permissão para lavrar minel'aes em varias localidades
da provincia,

Jose M ol'eira da Silva e Tiberio Cezal' de Lemos. - Decreto
n. 568G de i de Julho de 1874.- Concede-lhes permissão para
explorar carvão de pedra e ou.tros mineraes na ilha de S. Lui7.
do Maranhão.

Esta concessão foi prorogada por dous annos pelo Decreto
n. 6358 de i dI;) Outubl'O do 1876. e ainda por igual prazo pelo
de n, 8 09 de 23 de De7.embro de 1882.
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José Gonçalves Teixeira.- Decreto n. 7053 de 26 de Outubro
de 1878. - Concede-lhe permissão para explorar ouro nos rios
Maracassumé, Pirocam. e Tl'amahy, da comarca de Tury-assü.

POl' Decreto n. 7310 de 7 de Junho de 1879 foi concedida licença
ao concessionaria para minerar, e pelo Decreto n. 8001 de 12 de
Fevereiro de 1 81 elevado a 150 o numero de datas da concessão,
as quaes foram distribuidas, pelo Decreto n. 8631 de 5 de Agosto
de 1882, pelos territorios na mesma concessão designados.

Pelo Decl'eto n. 92'17 de 19 de Julho de 1884 foi prorogado por
cinco annos o prazo determinado para a medição e demarcação das·

.datas mineraes.

Ernest Brêmont, Arthur Lupé e Edouard Comboul.- Decreto
n. 7301 de 24 de Maio de 1879. - Concede-lhes permissão para
explorar mineraes no municipio de Tury-assu.

Antonio de Almeida Oliveira e Alvaro de Mello Coutinho de
Vilhena.- Decreto n. 7393 de 31 de ,Iulho de 1879.- Concede-lhes
permissão para explorar mineraes combustiveis nas comarcas do
Alto-Mearim e Codó.

Cyrillo dfL Silva Genofre. - Decreto n. 8440 de 18 de Fevereiro
de 1882.- Concede-lhe permissão para explorar ouro e outros
mineraes nas comarcas de Cod6 e Alto- 1earim.

E' fal1ecido o concessionario.

Jules Blanc.- Decreto n. 8516 de 6 de Maio de 1882.- Con
cede-lhe permissão para explorar ouro, prata e outro~ mineraes na
ál'ea do territorio compl'ebendido desde a cabeceira do rio Gurupy
ate a costa, confinando pela margem esquerda do rio lriri-merim,
onde termina a concessão de José Gonçalves Teixeira.

Dr. Gustavo Lui:: Guilherme Dodt e Bacharel Tiberio Cezar
de Lemos.- Decreto n. 8840 de5 de Janeiro de 1883.- Conce
de-lhes pel'missão para explorar ferro, carvão de pedra. e petroleo
na comarca de Codó.





PROVINClA no PIAUHY

LIMITE.

Estn Provincia confina ao norlo com o Oceano Allnnlico; ao Sul
com a Ilahia e Goyaz ; ao Oriente com a Provincias do Coará e
Pernambuco, e ao Occidente com a do Maranh50.

POSIÇAO ASTRONOMF:A

A Lnt. do Piauhy Ioda austl'al fica encerrada entre 2· 1!5', o H..
o f~O' ; a sua Long-. comprehende 30 5' oriental, e 50 30' occidental.

CLIMA

o desta província é pouco salnbre 1101 vizinhanças dos rios
Pnrnahyba, Poty r. outros, :endo excellentr no alIo sert50.

COM AnCA

1. a CAPITAL

Municipio....................... Theresina.

2. a PABNATlYDA

...................... PilrnahylJ:l.

3. a .UlABANT8

.............. : . . . . . . .. Amarante.

lJ,. a OEIRAS

. . . . . .. Oeiras.

5." JAICÓS

Jaicós e Pico
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G." S. RAnomNDO l'íONATO

Municipio....................... S. Rnymundo anato.

7." CAlIIPO MAIOR

Campo Mnior e Uniiio.

8." PAF.NAGUÁ

Parnnguá e Corrente.

9." PInACURUCA

Pirncuruca e Ba ta \Iw.

10. YALEl'íÇA

Valença.

ii. DARRAS

Burras.

12. JER111IENFlA

Jeromenba eMnnga.

13. SANTA PnILOlIIENA

Santa Philomena.

1.l1. s. JOÃo no PIAUFlY

S. Joiio do Piauhy.

15. HUMILDES

Uarvão c rrul1lildc~.

16. GURGUEIA

Bom Je us da Gurgueia.

17. PEDRO II

Pedro II c Pipiry.

JAZIDAS MINERAES

Barras.- Municipio da Comarca do seu nome, cortado
p los rios l\1aratuam, Santo Antonio e outros. E' rico em minns
de ouro, cobre e outro. n:jetae , bem assim em pedras precio ,1 •
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Batalha.- Termo da comarca do Piracuruca, onlre os
rios Longás o Maltas. Po 'sno minas d ouro, cobre o outros
metaes.

As principaes mina oxislem no valle do primeiro elaquolle rios
e ~eus afl'luentes.

CaUlllo-lllaior.- Comarca cOrlada pelos rios Longás,
Genipapo e :)uruhim. Po ue minas ele ouro, cobre e outros me
taes.

COI-rentes.- Municipio da Comarca dr. Parnarru:í, Ú
margem do rio do sell nome, Po suo ouro, cobre e pedras pre
ciosas.

CoruUlatã.- lestll riaçh'o existem esmerf,ldas, ouro e pe
dras de ferro nas fazenda3 Lingua ele 'acca e Santo Antonio.
tendo semelhantes preciosidade. sido descoiJenas em 1800 a 180i
pelo Padre BAnto Manoel Pereira de Campos e Luiz Rapozo do
Amaral, quando andaram em explorações pela Provincia.

HUlllHdes.- Tormo ela comar 'a de seu nome, cortado
pelos rio Poty e Gameleira. E' abundanto em minas de ouro,
cobre e outros metac .

Jaicóz.- Cidade entre os rios Jatubá e Gentio, na comarca
d'aquelle nome. Minas abuudan te. em potassa, sáes mi neraes
e predras preciosas existem espal badas por toda a comarca.

Jurulllenha.- E. ta povoaçiio demora ó margrm do Par
nabybil.- [Jos'ue minas ele ferro, descobertas em 179fj por João
Baptista FOlTei ra.

l"Iarvão.- Termo da carnal' dos Humilde", nas proximi
dades do rio de seu nome ou dos Prato.. No villle dos rios POl.y.
ambirjne e seus :lffiuent s e'islem minas de ouru e outros me

tae.' .
Missão,- Neste riacho existem esmeraldas e outras pedras

preciosas.
Oeh-as.~ Antiga capital da Provincia, as ente na proximi-

dade. do rio Canindé. Em tarjo o territorio desta comarca exi. tem
.jazidas abundantes em ,áes mineraes, ouro e pedras precio~as, ha
vendo lamhem crystal de locha, kaolim, ca/careos e salitre em
varias pontos.

la serra da Talbada existem minas de ouro, que nunca foram
explol'1ldas.

Parnahyha.- Comarca á margem do rio de seu nome.
Po sue ouro, cobre e oulro metae na Serra Grnnde.

Parnaguá.- Na. ~erras do Ouro e do Piauhy, limiles
desta Comarca eo01 as Províncias da Bahia o Goyaz, existem
mina de ouro e cobre, que nunca foram exploradas.
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Pcdro II.- Em todo o territorio de la Comarca existem
minas de ouro, cobre e outl'OS metaes, bem as im pedras pre
ciosas.

PCqUCillO.- Nesta riacho tem·se encontrado esmeralclDs e
outras peelm preciosas.

Piicos.- Termo ela Com~rca de Jaicóz, no sul de Valença.
Possue peelra preciosas, ouro, cobre e oulros mi neraes.

Piracuruca.- Termo da Comal'ca de seu nome, ao sul
do da Batalha. Possue minas cle ouro, cobre e outros melaes,
bem as im pedras preciosas.

Thcrcsina.- Capital da Provincia, :í margem do rio Par·
nabyba. E' rico o territorio elesta comarca em ouro, cobre e
outros melaes.

Santa PhilolDcnf.1..- Comarca a margem do rio Pama·
hyba, cortada pelos rios Urnssuhy-assú e mirim, Sucuriú, Lontras
e outros. Pus ue ouro, prata e pedras preciosa-, tanto nas serra',
como nos leitos e margens dos mencionados rios.

Urucú.- Neste riacho existem e meralelas e outras pedras
prúciosas.

Valcnça.-- Municipio da comarca ele seu nome, ao norte
de Picos. Possue pedras preciosas, ouro, cobre e outros minerac
em grande abundancia, ignalment consideraveis depositas de ~a

Jitrll e al·gemma.
União.- Termo da comarca de Campo-Maior, á margem do

rio Parnahyb:l. Possue min,1 de Ollro e outros metHe precio.os.



DO PIAUHY

APPENDICE

~I:ineralog'ia

77

< E 'ta provincia possue mineraes de prata, ferro, cbumbo,
caporroza, pedra-hume, sal-gemma, magnele, talco, pedra de amo
lar, almagre, ges o, labatingu e abundancia de pedra cl1lcarea .•

(1l'[a,noel AVI'es de CCb::a,l.- COltOGRAPllIA DlUZILic.\.)

• Ha prata, ferro, chumbo, caparroza, pedra-hume, sal gelllma,
magnete, talco, gesso, abondancia de pedra calcarea e muilo
salitre .•

(Joaquim 11[a,nacl de ll[cwedo - COROGltAPllIA DO BRAZIL.)

< Segundo o resumo da cópia de uma memoria do Dr. José
Servia Ferreira, remettida pela presidencia consta o seguinte:

Ouno.- Na ribeira do Piauhy, no logar denominado Estiva,
foi encontrado o ouro. O tenente- oronel Benedicto Ferreira de
Carvalho e outras pessoas viram po suiram amostras do dito
metal.

MERcumo.- Um habitante de Therezinu, de nome Mazza, ex
truhiu quasi duas libras de mercurio de dua pedras que lhe
foram dadas, e que pouco mais pesavam. E' opinião que este me
tal abunda na provincia.

FERno.- Este metal parece abundar de uma maneira ex
traordinaria naq uella provincia. Os Drs. Antonio Ildefonso Go
mes e Jorge Gardn~r diziam que no Piauhy pisava-se sobre ferro.
O Dr. Carlos Luiz da Silva Moura, juiz de direito da comarca de
Juicóz, possuia uma pedra do dilu melai, flue se podia considerar
quasi puro.

PumnA-rn,lE.- Em muitos logares desta provincia abnnda
este mineral e com especialidade nas fazendas Bom Jesus e
Boa-Esperança, na ribeira do Piauby. Segundo a opinião de muita
gente, com grande facilidade se póde alli apanhar carradas deste
sal, e isto sem grande trabalbo.

Consta mesmo que uma porção de oito arrobas, tirada de uma
rocha immeusa que pôde obter o Dr. Ferreira, talvez não conti~

vesse 20 libras de impuridades.
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SALITllE.- E te sal abunda r,on ideravelmente na provincia;
elle ó colhido, ou puro n:IS rcnel;)s du,.; pedras, ou por meio de
evaporações e1ag agua, que se obtelll peja distillaç50 das terras
eom qne e tá lui ·turado. Este miner~l ri alli ,rendido á raz50 de
480 réis a libra.

ALVAIADE.-Este producLo p tambem encontrado lia provincia
do Piauhy.

HESINA.- Conhece-se na provincia uma variedadc, que dc
nominam resina de pedra: elJa é opaca, vermelha eSCUl'il ou par
dacenta, de um cheiro e consistencia como o do betume.

Suppõe o Dr. Ferreira que seja petroleo ou naphta.
CAPAnuozA.- Esle sal é tambem apresentado t:omo um dos pro

duetos mineraes da província.
CALCACEOS E PEDEUNEillAs.-l'anto de uma como de outra destas

rocoas ha aounclancia na prov-incia; da primeira fazem uzo
para fabric~r cal.

AUGILLA,.- A argilla abunda igualmente em t rrenos da pro
viJlt:ia, e grande é a varied:Hle de cores que este producto apre
senta nas canladas oobrepo tas. Encontra-se uma argilla que
denominam tabatinga, e que é empregada na caiação e pintllra
da - t:a~as.

AGUA ULPllUI10 AS.- As importanles aguas sulpliuro as e
thermaesf]ue se encontram cm C'Uc/uJ l\ lagõa do Boqut:irãozinho,
:50 preconizadas como mui proprías Jlara a cura das mole tias
nervosas ou da pelle.»

(Partlo Jose de Oli-vei,'a.- J)1é:MORIA ANNEX.\ AO RELA'l'OIUO DO MINlS
'l'EIHO D,\ .\ORICUL'l'UR.\,)

c LINIIITO.- No cnfYenho Blli, do Tenente-Coronel Carl'alho e
Oliveira. ,

(údisli,o ele So/t:::u ,1Iell~ .Yetto.- ~IrmOlU \ ,\CERC.\ DOS ~UNER,\[lS
CO)[J3USTIVEIS DO UR.\ZlL.)

• A attellção los prilileiro goverlladore~ foi cmpre pal'á este
importill1te as'nmpt", cm que selllpre obl'aram (;001 muil" re
cato e . egredo. Oizia-~e fjUe a riqueza millOralogi(;,1 do l'iunby
era g'randc: i' o animava muito aos aventllreil'o • que á pretexto
de fazemlll gnelT;r ;10 illdiu Lrab:dllnram PUI' longo tr'IIlPO,
vindo tallloem o deseng,ll1o de ilrlDal' ()' gill'illlp~iru~. Apezar
des ,IS l'I'iteralla' tl'nt;rti\ril~ lIue se fizeram. devclllO: l1izer,
que n1io lIouve nUIlC,1 'xpllJl'nçõc:s ,lirins c bem diriu:ida . As
p uea- minn de metir/ IJI'ct:io,o qlll' fura III de (;olJ rl;rs, P;ISSU
ram por ser 1~lo pobres, que ningllem della m;ri' be ICl1lbrou.
Luiz 1bpozo do Amaral, e o Padre Bento Manoel Pereira de
Campo descobriram pelo annos de 1800 a 1801 alguma esme
ralua' no riacho do Corumata, palhela' de OurO e pedra de
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ferro nas fazendas Lingua de Vacca \) S. Antonio, e logo
depois os mesmos meLnes e algumas esmeralda nos riachos
denominados Missão, Pequcno e Urucú, e nas fazendas Ilha,
Pallllcira de CiIlJa, Palmeira de Bêlixo, Contrato, Lages, e nos
lagares chamados Cabaceiras e Morl'O Grande, no termo de Para
nag'uó. Tanibcm por esse tempo foram achados algun dinmantes
nas fraldas da ~el'ra do riacho Sanl'Anna, e inexgotaveis minas
de salitre nos terrenos montanhosos, que formam os limites da
provincia pelo lado do nascente.

O Corouel Franci co da Costa llabello em i798 informou ao
governador, que então dirigia a Capiwnia, di~endo, que um dis
cipulo de Joaquim José da Cunha descobrira no riacho do Ius
um:l pedra de diamante do tamanlto de uma unha, e que elle
Co ta Habello achara esmeraldas ua fazenda Imbur1lllas, prata e
chumbo na terra dos Carcondas, tudo nas freg-uezias de Pi
rêlcuruca e Parllaltyba. Faliu o mesmo Coronel ClJsta Rabello de
abundantes minas de salitre no Jogar Porteiras, districLo de
Campo Maior, no sitio BuriLy, de Marvão, e no lagar Boqueirão
da ribeira du Carathins e Principe Imperial.

Em uma informação, que deu ó mesmo Coronel em :1799 affir
mau existirem minas de pedra-hume e caparroza em varias
10l!ares da Parnahyba e Campo-Maior. .

O ajudaute Lui:J: Hapozo do Amaral, de quem já fallamos,
descobriu em i902 ouro no logar- Pinga - da fazenda Serra,
na ribeira do Praim, nas fazendas Burrachuda e Taboqui
nha, e no riacho dos Timbós á uma legua da \Tílla de Paranaguá.

Em :1795 João Baptista Ferreira descobriu minas de ferro no
termo de Jurumenha, nos terrenos moutanho os da margem do
Parnahyba.

Em i796 dascobriu o padre Jo~,uim José Pereira abundantes
minas de salitre no julgado de Valença. FIa lambem grande
abundancia deste mineral nas ribeiras do Hain e Piauhy.

Na ribeira do Carathius affirmam haver. pedra iman, ou de
cevar, porém com pouca força magl1etica, e assim tambem abun
dantes minas de salitre e ferro. Em Campo-Maior, no sitio deno
minado Cadóz, ha minas de chumbo e pedra-hume, no lagar
Colomincoóra pedra-hume, e no rio Cabeça de Boi amianlo e ca
parrosa. Se nos tem allirmado haver ouro na serra da Talhada
em Oeiras, ouro, diamante e crystaes no termo de Jaicoz. Já
vimos um bello diamanLe alli achado. Quem percorrer os terrenos
do Principe Imperial e Marvão, encontrará. o amianto de varias
cores, a mica, crystal de 'rocha, amethistas, minas de plombagina,
nitreiras naLllraes e salinas. No ParnalIyba achará tambem plom
bagina, prata, cobre, com especialidade nas Carcondas. Em va
rias parles da provincia se encontra o chumbo, o e tanho, a pedra
de cantaria, de amolar, minas de cal e oulros producto mine
raes que não têm sido explorados .•

(José Jllal'tins Pel"eira de A~ncast?"e.- MEMORIA cuaONOLOOICA, ms
1'ORICA E COROGRAPUICA DA PROVINCIA DO PIAUUY.)
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COllcessões Dara exnloração e lavra [le lllineraes

José Jacomo Tasso Jt~nior e Jocío Ecl'Win Robe"l"ts.- DecL'elo
n. 2444 de 27 de Julho de 1 50.- Conccde-Ihes peL'missão para.
ex pIorar ouro e outl'OS metaes em todo o sertão da Provincia.

Eugenio 11[a?'qt~es de Holtanda. - Decreto n. 5573 de 21 (1
Outubro de 1874. - Concede-lhe permissão para lavl'aL' mineraes de
potasSit, saes mineraes e pedrns preciosas, nos Municipios de
Jaicós, Valença e Oeiras. .



PROVINCIA no CEARA

LIMITES

Esta provincia limita ao Norte com o Oceano ALlanLico; ao
~ul com as provincias da Parallyba e Pernambuco; ao Oriente
com o Rio Grande do Norte, e ao Occidente com a província do
Piauhy.

POSIÇÃO ASTRuNOMICA

A Lat. do Ceará eslá comprehendida entre 2° q,5', e 7° e ii' ; a
sua Long. oriental, entre i O 55', e 6° e 25'.

CLIMA

O clima desla provincia é hum ido, e quente na beira do mar;
mas geralmente salubre e doce, á excepção do sertão no rigor
do verão, onde o calor durante o dia é bastante forte, o que
todavia é compensado pela frescura das noites, sempre bellas e
clartls; nas serras e praias é sempre fresco pela con tante viração.
Só tem duas estações corno nas provincia vizinhas; a chuva
que se chama invenw, começa regularmente em Janeiro ou Março,
e dura alé Junho; e a secca ou vct'ão que dura o resto do anno.
O maior calor não sobe no sertão a 25° centigrado e nem desce o
maiot' (rio abaixo de 18°.

Esta provincia passou tJ~r seccas horriveis nos annos de 1792,
1.825, 18q,5 e 1877 a i879.

COMARCA

i.· CAPITAL

Municipio . Fortaleza.

2.· MARAMGUAPE

Maramguape e Soure.
6
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Muni/'ipio

I HOVINCIA

3." AL1ACATl

Arac~ty.

{l." S. REL1NAL100 DAS L1USS.\"

S. Bernardo, Limoeiro e
Espirita Santo da Mo
rada Nova.

(i." ICO

[c·Ó c Perei ra.

G." SOI3IHL

Sobra I. ~iIernoça e S~nlo

AnlOn ia de Araeaty-a sú.

7. a AQUIRAZ

Cascavel e Aquiraz.

S. a BATURlTÉ

BaturiLé C Acarape.

!l." GnANJA

Granja e Palma.

la. CANINO.É

Canindé e Pentecoste.

1[. PACi\TUBA

Pacatuba.

12. l\IAnlA PEnEIRA

Maria Pel'eira e Pedra
Branca.

13. TA1IBOlllL

Tamboril e Santa Quitetja.

J~. LAvnA

..................... Lavras e Vargem Alegre.

Hi. A SAnÉ

Saboeiro c Assilré.
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:1.6. CRATO

83

1II11u.icipio .

17. JARDIM

Crato, Missão Velha e Bar
balha.

Jardim e Milagres.

18. INHAMUK'

S. José do Príncipe.

:19. QUIX8RAMOJJIM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quixeramobim e Riacho
de Sangue.

20. IMP8HATRIZ

Imperatriz, Trahiry e S.
Francisco.

2:1. ACAllAUÚ

Acarabú e Sant'Anna.

22. I'lUNCIPE IMPEUIAL

Principe Imperial e Inde·
pendencia.

23. S. BENEDICTO

S. Benedicto aS. Pedro de
Ibi8pina.

26,. IPÚ

Ipú.

25. VIÇOSA

Viçosa.

26. JAGl ARlllE-MERL\l

..................... Jaguaribe-merim e Ca-
choeira.

_7. lGUATU'

• ' .t •••.• , ..••• , •.•••• 19uatú e S. lIIatheus .
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JAZIDAS MI ERAES

ACal"acú.- Este rio na ce lia serra Tatajuba, que separa o
municiplo de Quixeralllobim, do i1a cidade de M,lri,lnna. Possue
uma mina de plomba:.;iD~ lill..; 11~-1O foi ainda explorada.

Acaracuzinho.- L~O'õa de p.equena importanci;\ no di"
tricto de !\l(lCej,lna. Minas abundantes em plombagina e outros
metae ex.istem no leito e margen t(lllto dil lagôa, como do rio
daquelle nome, que ainda não foram exploradas.

O rio Acarllt:ú demora nas vizinhanças do Acaracuzinbo.
Araripe.- F>t,l serra principia na provincia do Piauhy'

corre um pouco para Leõte, e depois segue a direcção de E, indo
acabar no ter!TIo de Jardim. Pos ue jilZid,ls de mineraes combus
tiveis, que não tcm sido explor:ldas até o presenle.

Em um ramal da ~elTa exi tem minas de sulphurelo de zinco e
de mercurio abundantissimlls, de li ue ninguem faz caso.

Arneiros.- Termo da comarca de Iul1amuus. Possue mi
nas de ferro de superior qualidade.
Bal~balha. - Termo da comarca do ·Crato. No Cariry exis

tem miuas abundanti'simas de ferro e outros metaes preciosos,
que nunca foram exploradas .

.Batul~ité.- Cidade, cabeça da comarca do eu nome. Pos
sue na serra uma mina de plombagi1l3, que não foi ainda explo
rada.

Boqueirão das L3vl~as.-Esta povoação esl;; as~entd

sobre o rio Salgado. Po sue mina de ferro de superior qualidilde.
CajueiI-o.- Esta povoaçii0 demora no municipio de S. João

do Principe.
Em todo o teritorio da povoação encontram·se mio;ls importan

tes de pedra-l1ume e nitro.
Cangaty.- E te riacho demora junto ii serra das Bnrba

das, dislante da capit~1 cerca de 35 legua . Po sue minas de ferro
riquis imu ,pela ua llbuudllneia e qualidnde.

Cantag·allo.- Kas cabeceiras do rincho deste nome, na
serra assim tambem conhecida, existem minas de cobre.

Canindé.- Termo da comarca de sou nome, di tante 25
legll(l pouco mai ou menos da eapital da provincin. -

No ribeiriill Jtijucuoca, ailluente do Curu, encontram-se grandes
mina de alitre.

Cariry.- Nesta serra existellll1linas de ouro, ferro o outros
metae de prodigiosa riqneza, que [Iindll não foram explorada,
c sulphureto de zinco junto â vil/a dos Milagres. .

Dá- e o nome de Cariry, ao planalto da serra do Araripc. Veja
esta ultima palavra.
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Crato.- No lagar conhecido pelo nome de Cachorro, ex
Lrema do municipio de Jardim com Pernambuco exisLem minas
de ouro de fino quilate, cuja explora~ão não tem sido Jevada'a
eO'eiLo, por fillta de recursos. -

O municipio do CraLo passa por ser rico em minas de carvão
de ppdra, como se vê de uma Memoria que em ouLro lagar vai
publicilda.

CDucas. - Logarejo no termo de Milagres da comarca de
Bom-Jardim. Possue minas de ouro.

Forlaleza.- Capital da pl'Ovincia, a sím denominada pelo
g'ranele forte que alli exisLe. Em todo o teniLorio da capital
exisLem jnzidas de chumbo e ouLros Illetaes.

Granja.- Cidade da comarca de seu nome, á margem do
rio Curiabú. No terriLàrio da comarca existrm minas de saliLre,
e algumas de prata no serrote conhecido pelo nome de Ubajal'l'a,
onde no correr do seculo pa .. ado houve uma empl'eza ele mine
racão admini. Lrada pelo Governo. Nos arredores da cidade
exi tem jazidas de ouro.

Ibyapaba.-Serve esta cordilheira de limite á provincia
do Piallhy, e é cortada de estradas que v50 Ler á Provinria do
~laranh50 e á cidades da Fortaleza, Parahyba, Granja e Viçosa,
demorando·lhe nas adjacencías varias serras de sómenos impor
Lancia, como são :JS de Ibiapina, Borilama, Cõco , Bõa-Vista e
OULra,. Jazidas de ferro. ziuco c cobre encontram-se naquelIa
cordilheira, sendo imperfeita as exploracões realizadas antiga
mente por alguns aven tureiros pouco conhecedores do respectivO
serviço.

Na cadeia do Acape, da cordilheira Ibyapaba, encontram-se
:llltigas excavações de 11ma rica minD de cobre que está abando
nada. Esta mina é importantíssima, segnndo allirma o sargenLo
mór João ela Silva Feijó, no trecho de uma memoria adiante
publicada.

Illlperatriz.- Cidade da comarca de seu nome, a sente
perto das n~ centes de um dos affiuenLes do rio Imbira. E' abun
danLe em minas de [erro.

InbaIDuns.- Nesla comarca encontram-se deposiLoS de
nr enico, e jazidas de metaes precio os na serra dos Veado",

Ipú.- Cidadp. á mnrgem de um pequeno rio, qne vai desa
guar noJaLobá. Não só no Lel'l'itorío da cidnde, como nas Lerras
que se estendem por toda a comarca exisLem minas de ouro,
]1l'nta, chumoo, sóda e ouLro mineraes, que ainda não foram ex
plorndas,

As lJl inas do Ipú são coubecidas pelo nome de - Minas do Bom
Je ns.

Itaúna.- Esta povoação está di tanLe 6 leguas do rio Ti·
monhn. Possue O1ion ele ferro.
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Itijucuoca.- Ribeirão, n~ freguezia de Canindé, affill
ente du CUIÚ. Possue <Ibundantes minas ue salitre.

Jaború.- Este riacho rep-a o Municipio de Quixeramobim.
Possue mi nas de plombagina, ferro e oulros metaes.

Juré.- E te rio demora no municipio de lpú, e rega os
districtos de Januaria e Granja, indo depuis reunir-se com. o Acn
racú.

No leito e margens do Juré encontram-se amethystas, e ouro
de fino quilate nas montanhas vizinhas, cujas minas tendo sido
lavradas em 1.850 pelo Coronel Diogo Salles, foram afinal abun
danadas por falta de agua.

Mangabeira.- Serra no dislricto ele S. Vicente elas La
vras. Possue uma mina de ouro, e outras de vario meLaes nas
proximidades do Rio Salgado.

l\'laraognape.- Cidade da comarca de seu uome, ao sul
da capital da Provinl:ia. Nas imm diações da cidade e terreuos
adjacentes existem minas de chumbo e outros mineraes, encon
trando-se ainda hoje no Jngar da serrn, conher.ido pelo nome de
1'aqullra, escavações, furnos e signaes de uma jazida de prata
trab;Jlhada pelos Hollandezes em {o37 a 164.0. Por uma Provisão
de 1.4- de Dezelllbro de 1.754. foi concedida licença ao cllpitiío-mór
Luiz Qua ema Dourado para explorar metaes e minenles no lagar
denominado Urubutema da comarca 1Ícima mencionada.

Milagres.- No lagar denominado S. Pedro, junto a serra
da Mãosinha ha uma abundante mina de zinco, que ainda não foi
explorada.

Ü Termo de Milagre faz parte da comarca do Jardim.

Morro Dourado.- Est Ioga rejo demora na freguezia
de Mis,:ão Velha, penencente ao distl'lcto do Crato. Todo o terreno
elo Morro Dourado é secco, pedregozo e rheio de veia auriferas;
e foi dahi que, no seculo pas ado, teve logal', pelos trabalho ren
Iizados por uma companhia, a fundação de S. Vicente das Lavras.

QuixeralTIobiol.- Na Villa de Santo Antonio de Que
xeramobim, lagar denominado 'I'alajuba, existem minas de sa
IiLre, e UlUa de chumbo na fazenda do Olho d'Agua, r.uja lavra
foi mandada uspender pela provisão de 2 de Maio de i80~.

Salgado.- E'te rio vulgarmente conhecido pelo nome de
Rio dos Porcos, demora a leste do districto de Bom Jardim, e rega
os territol'ios de S. Vicente das Lavras e lcó. As minas de 0111'0
do Rio dos Porcos e S. Vice;lle acham-se abandonadas.

O Rio Salgaria po sue minas de pedra-hurnt3 e salitre.
S. Felippe.- a erra da l\lãosinha, !0gar conhecido pelo

nome de . F'li\Jpe, existe uma mina de zinco, que llltO foi ainda
explorada.

Aserra demora no municipio de Milagre ;da Comarca de Jardim.
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8. João do Principe.- Termo da comarca do Inha
muns. Perto da cidade Iw um serrote t:elebr9 pelas muitas pe
tIras finas que possue, como .1methystas, agathas crystaes e dia·
mantes, ;dém de UlUa mina de pedra-hume e outra de arsenico.

A t:idade de S. J050 do Principe demora ii margem do rio Ja
guaripe e dista 30 legoas da eapital da prol'incia.

Santa Roza.- Na serra da ilf50siuba, pertencente ao IUU
nicipio de ll'Iilagres, existe, no lagar conhecido por Santa Hoza,
uma mina de zinco que nüo foi explorada até o presente.

S. Viceote das Lavras.- Cidade em uma das mar
gens do Rio Salgado, distante 10 leguas da de Icó. Jnzid(l~ de
onro e outro melnes, ainda não exploradas, existem em todo u
terrilorio da cidade e suas adjacencias, até <i seITa da Manga
beira.

Serra dos Cõcos.- Ne ta serra, Jogar conhecido pelo
!,!ome • Descida das Mina " existe uma grande jazida de plomba
gina, que os habitantes do log-ar dizem ser prata ou chumbo,
segundo se vê do uma Memoria escripta pelo sargento-mór João
da Silva Feijó.

Ser.-a GI-ande~-Esta s~1'I'a demora eutre a do Crato e
a do Bom Jardim. Qna:i todos os ribeiros que descem da serra e
das que lhe são vizinhas possuelll minas do ouro e cobre, sendo
que, perto de Ipú, existe uma jazida de plombagina, e olltra de
chumbo ou galena argentifera, qne ainda n50 foram explorauas.

Esta serra é tambem conhecida pelo nome de Ibynpaba.
Sobral.- Termo da comarca de seu nome, á margem do

rio Acaracú. Possue mina de ouro, ferro e outros metaes, que
ainda n50 foram exploradas.

Taóba.- E te logarejo pertence ao di triclo de Villa Nova
do Princip3. Possue uma importantissima mina de pedra·hume,
que não tem sirlo explorada.

Tatajuba.- Districto pertencente á Santa Quiteria, na
comarca de Tamboril. 'a serra de seu nome ~xistem alllllldantes
minas de salitre, lendo o n~turalista Feijó, por ordem régia, e ta
belecido, alli, em 1800, uma r~bric:l l)[Ira refinação d'aquella
ubstancia, a qual dUl'ante tres annos produziu 400 arrobas.
Tilllonha.- E ta serra fica ao norte d~ do Araripe, e a

pequena di t<lncia delIa. Os ribeiros que descem da serra são au
riferos, e nunca foram explor~c1os.

O rio Timonha e tá di tanto da povo[lção de Itaúna cerca de
6 leguas.

Ubajarra.- Monte ao pé da Serra Grande, entre a fre·
guezias de Viçosa e Granja. Po' ue mina de cobre e pratn 'que
estr.o abandonada" existindo ao opé do monte uma cavern~

muito celebre pela sua grandeza, e anedoctas que o povo vai
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contando para entreter ao curiozidade de 'qu-anlos tem ido vizi
tal-a.

Urubutêma.- Esta serra demora no districlo da Impe
ratriz, e corre de norte para o uI entre os rios Curú e Acaracú.
Possue minns de prata, cuja Invra foi concedida por EI-Rei
D. lo é, em ill: de Dezembro de 17fí~, ao Capitão,mór Luiz Qua
dros Dourado'.

As minas de que se trata foram descobertas pelos Hollandezes
em 1637.

Viçoza.- Termo da comarca do seu nome, ao sul de
Granja, entre as serras de Ubatubã, Sefl'inl1a, Grande e Acarape.
Minas de cobre e de outros metaes existem, naquelle termo, que
nunca foram exploradas.

A Cidade de "Viçoza demora cerca de 60 Ir.guas, poucos mais ou
menos, ao nordeste da Capital da Provincia.
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• E ta Província possue ouro em pouca quantidade, mineraes
da prata e ferro em mais ou menos conta, crystaes, chrysolitas,
pedra-hume, amianto, magnele, pedra calcarea, granito, salitre,
alyaiade, talJatinga, pedras da Sant'Anna, que se applicam as nlu
Iheres de pano .•

(,lIMwel A!J)'es de Ca::al.- COROGRAPlllA BllAZILlCA.)

• Encontra-se ouro em diver;;os pontos como Ipú, Baturité e
Lavras, prata, plombagina, chumbo, ferro, antimonio, graphito
amiantQ, crystaes, 'chry ofitas, pedra-l1UllIe, salitre, alv:liade,
marmOl-e •

(Joaquim Jlanoel ele 11!acedo - CoI OGRAPITIA DO BRAZIL.)

• E ta Provineia, prede tinada á ser essencialmente cre3dora
e agricola, não tem sido indiffrente ao exercicio de algumas outra
indu Uia ,par'! cujo auxilio e incremento possue em eu proprio
eio e superficie os elementos indispen aveis; muitas outras

substancias existem que ainda não foram exploradas.
Com effeito, na ordem dos mineraes e metaes, propriamente

ditos, o Ceará apresenta o seguinte: .rtmnitos, porphyl'os, quartzs,
micaschitos, pedras silicozas de muitas variedade, 91-és ou pedras
de areia de qualidades diver a , umas proprias para amolar in
strumentos cortantes, outras para filtraçào de liquidos, algumas
mais finas e superiores, pedras calC(ll'eas etc etc-

Em muitas partes encontram-se bellas pedras silico:Jas crysta
Iizadas, e diversamen te coloridas, cl'yslal de rocha, bellas amethis
tas e agathas.

O FEUno encontra-se a cada passo, ora oxydado debaixo da
forma olygistica, outras veze em grandes ma sas, ou mi turado
com terms alumínozas formando vcres mui variados em cur, e
aproveitaveis na pin tura, ora combinado com o enxofre, outras
vezes com acido sulphw'ico á ponto de tornar impolavei as
aguas de certos rios e mananciae. -
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As principaes minas de feITo conhecidas süo as de Cangaty,
no riacho do me~mo nome, perto da serra da- Ba rbadas, 35
leguas pouco mais ou menos da capital; as de lpú. Sobrlil, Bo·
queirão das Lavras sobre o rio SlIlgado, a de lLaúna á 6leguas
do rio Timonha, Villa da Barbalha no Cariqr, Crato, Bocaina
etc. etc.

AUGILLAS PLASTICA se encontram em muita abundancia em
quasi toda a Provincia.

CHUMBO, ANTJMONIO, COBRE E OX:YDO DE MANGNEZ na serra de
lbynpaba, onde existo uma requi. sima jazida de. carbonato de
soda. a mesma serra tem-se encontrado Iinhito, graphilo c
outras substancias.

OURO. Existe em Ipú (minas de Bom Jesus) á 2 leguas dis
tante daquella localidade; no Jure e Cu1'imatan, as quaes são
abundantiosiul3s, segundo tlffirmam alguns Engenheiros; as
Lavras da Maogaboira, Boqueirão, rio Figueiredo etc. elc.

COBRE. Refere o Dr. José Julio de Albuquerque Barros, em
seu relataria apre entado á com missão su perior da Exposição
Nacional cm i876, que o Engenheiro R. William, em um do'
pincaros da Serra Grande, entre lpü o Villa Viçoza, que se lhe
tornára notavel pela côr esverdeada do rochedo, de cubrira uma
massa enorme de cobre nativo, muito faeil de ser verificada
pela imples percus ão do martello.

Scm TOS BETUMINOZOS. Encon tram-se em grandef) agglúme
rações em diversos pontos do Cariry, ao pé da Serra Grande.

SULPHURETO nE ZINCO. Encontra·se no Cariry, junto á Villa
dos Milagres.

SULPHURETO nE MERCUijIO. (Vermelllão) Encontra-se n;1 serra
do A,raripo».

(REr,ATomo DA co~nlIssÃo NO)LEADA PATU A ExposrçÃo NACIONAL.)

(( GURO.- Na sorra dos Cariris nüo üo pouco communs vestigios
de onro, pois que se en ontra em alguns lo!!,ares em betas de
taocís e vieiras de crystal, assim como sollo, em particulas mais
ou menos ubtis, pp!os riachos, mi'turado com o esmoril, e entre
ca calho e algumils vezes em folbetas de mais de 1/2 oitava
de peso, sendo o maio superior, em qUlllidllde, o do lagar JUI'é,
perto da villa de Sobral, e o das antigas lavras da l\fang-aIJoira,
no districlo da villn de lcá, e amai ordinario, pela côr des
maiada, o qno ,e encontra no sitio denominado Ctwumatan; a
falta, porém de agnas correnle , é o maior dos obstacnlo ao seu
aprovei ta menta, qnando este fo se perm ittido.

FERUO,- O ferro geralmente e enl'ontra por infinitas pal'les
da Capitania, e em muito rica minas, assim como em lagares
acommodados para o trabalho da sua extracção.
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COBRE.- Na serra grande de Ibyapaba, na ladeira qne se diz
Acape, ba umas an Ligas excavilções, donde se extrahin uma
mina que ~lIi ha de cobre, na persua ão de er pra~a, cujo tra
balho derahiu depois de conhecido o engano, e talvez por e have
rem comsumido dinheiro sem proveito, como é constante entre
aquelles habitante. Esta mina de cobre se encontra em e tado
de sulphalo, em vieira, em nma pedra cinzenla, vitre. civel e rija,
cujo banco decorre para o S E até onde se çhama Ubajal'l'a, e alli
estranhando-se pela serra, vai app,lI'ecer seis legna a O da villa
Nova d'EI-Rei no lagar que se chama Carandas já pertencente
ao Piauhy, donde os habitantes. extrahem e te metal de que se
servem para obras de arreio, na per ·ua. ão de ser prata: esta
mina merece pal'ticular aLtenç~o pela sua qualidade e imporlancia
do metal, tanto mais porque parece conter a matriz ~i1guma

porção de prata.
PLOMBAGINA.- Parece digna de ser aproveitada a mina de te

metal que e encontra uas aba5 da serra des Côco., onde e diz
- De,cida da Jlina -, a qual é alli havida pelos habitante por
mina de chumho.

NITRRlRAS.- Niío são menos considel'aveis as l1lulLiplir.adas e
nbundi.lntes nilreiras que se encontram n~1 direcç~o do Piiluhy,
bem assi m as de pedr~l-hume, endo ii mais rica a do lognr
Taóha - districto da Yilla Nova do Principe, dislnnte da Capi
tal 8D leguas.

(Sargento-mór. João ria, Silv'~ Fújó. - ME)!OIl.IA SOBRI' A PROVI:-1CIA

DO CI'ARÁ.)

« Na parte mineralogica encontra-o e ouro em varins parLes,
1)I'aLa, plomlJagina, chumbo, ferro, anLimonio, amianLo, arsenico,
antrachito, milrmure, calcareo, porphyros, diversos cry taes,
nitreiras e salinas em toda a costa. >

«Nesta Provincia encontra- e ouro em varias parte, prata
plombagina, chumbo, ferro, antimonio, amianto, ar enico, mar
mores, calcareo, porphyros, diversos cr)"slaeS e salinas em toda
a co ta.'

«Granja,-Seu tenitorio tem minas de salitre em varias partes,
de prata no serrote de Ubajarra, onde houve no seculo passado
uma mineração régia e até ouro se tem encontrado no Jogar em
que e tá a cidade.

Ityjucuoca.- Ribeiriío na freguezia de Canindé, ailuente do
Curú onde se encontr'lm varias minas de salitre.

Juré.- Pequeno rio no termo do Ipú, é tradição que nelJe se
tem achado boas amethystas e ouro de quilate ubido.
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Em 1.850 o coronel Diogo S"lIe~ fez por algum tempo mi·
neração, mas depois abandonou por fa!ta d'ag-ua.

Lavras da Mangabeira.-Seu terrilorio é aurifero, e o nome
dá Lavras lhe vem da Llliner~ção qne pelo meiado do seculo
passado alguns sertanejos de Mina" Geraes, ahi fizeram.

E ta mineração foi depoi expre samente probibida tanto ahi
como em toda a antiga capitanin por ordem régia.

Morro Dourado.- Terreno secco, e pedregoso, na freguezia
de Missão Vel ha, de veias auri feras, onde primeiro começou
a exploração de ouro no seculo passado, e que deu occasião
ao e tabelecimedlo da companhia de mineiros que fundou depois
Lavras.

S. João do Principe.- Perlo da villa ha um serrote celebre
pelns muitas pedra. finas, amethystas, ngatbas, crystars, e até
diamantes. No eu terrilorio ha tambem uma mina Je pedra·
hume, e outras de arsenico. (Idem pag. 78. )

A rochasignea citada pertencem ás duas divisões das rochas
porphyriticas, amphyboliticas e pyroxenic~~, e encontram-se em
diversas fórm3s como diorite e trapps ou grunstein des amphy
bolicos e melapbyre, lrachyte, propbytico, phenolite e balsamo de
pyroxen ico. )

Affirl1la o mesmo geologo a existencia de ferro, nickel, manga
nese etc, no me.mo valle.

TatajulJa.- Lugar no termo da villa da S. Quiteria, onde ba
abnndantes minas de salitre. Em 1.800 o natur;di ta Dr. Feijó,
por ordem régia, e tabeleceu ahi uma omcina para rinnar o
salitre, e funcionou tres anno, apurando umas qOO arrobas.

Ubajarra .-IVlonte ao pé da Serra-Graude, entre aE freguezias
da Viçosa e Granja, notavel pela celebre caverna que tem, e
porque existe ,Ihi uma mina de cobre e de prata que foi nnlig~

mente explorada. »

(Thoma,= POlll]JCO de 01l:;a, Bl'a,:;il, - DICCIO:"I.\RIO TOPOORAPlllCO o
l':STATI TICO DA PROVINCIA DO CEARÁ.)

« OURO. - Encontram-se por qua i toda a provincia ves
tígios deste metal em pequenos grão e palhetas: notarei os
logares eguintes : Granjn, Baturité, Ipú, Crato e Lavras.

Em Granja acbam-se no termo mp.~DlO do cidade palhetas de
ouro; mas não me consta que se tenho feito eXlloração olguma.

Em Baturité, log-nr Maré.. ncham-se pedras em cujos veios
encontram-, e particula de ouro. Alguns enrio. os têm extrahido
varias oitava .
~o Crato, logoar Cacborro, extrema do Jardim com Pernam

buco, til'am os habitmtes por meio de lavagem palheLas de ouro
fino. .
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No districto Cuncas, termo de Milagres, extrahem de ha muitos
aonos porçào de ouro por meio de imples lavagem.

No Ipú, riacho Curumatan e Juré, de muitos tempos que o tiram
baLeando palhetas de ouro. Diz Feijó, que o de Curumatall e
muito amarello e de inferior qualidade, e que o de Jure é muito
superior.

Diz o naturalista Feijó em uma de suas Memorias: • De ouro
oncontram-se mais ou menos vestigio~ pór todos os riachos, cor
regos'e vertlm tes d,ls montanbas, qLle formam as costaneira da
erra Grande, de. de a Timonlla aLé Cariris, com particularidade

na vertl'ntes do Salgado, Acaracú e Jag-uaribe, 110 lnbamuns,
Banabuibú, Quixeramobim e cabaceiras de Jure. Em todas essas
vertentes o terrenos vizinhos ba ta lavar a terra que se acba
debaixo do cascalho para pintar o ouro.

Nas Innrgens tlo rio Saln-ado, desde Missão-Yelha até Lavras,
encontram·so a caua passo terras auriferas. Diz Feijó que
bnsta batear-se principalmente a que esLivor pelos regatos por
baixo do ca~calho. Encontra-se o ouro em pó solto, em granito
ou cm folhctas,' misturado com um esmeril negro mui bri
lhante e attracLivel ao íman, e tambem engastado em v(~ios de
quartz.

Fez-se alli antigamente uma mineraçiio importante por via de
uma companhia de mineiros da JacolJina e de outras partes
sob as vistas de uma guarnição militar vinda de Pernam
buco, cujo cOll1mandantl:l era o fi cal recebedor do quinto:
parece que deram pouco lucro eS'e trabalhos, egundo a ordem
régia que a mandou prohibir em 1.2 de Setembro de 1.758 como
desvantajosa ao era rio e ao publico; e por outríl carta régia de
25 do me_mo ml'z o anno o mandou probibir qualquer expIo
raeão em toda capitania .•

Segundo o estado c sitio, em que se encontram essos ves
tigios de ouro, parece que todo e1le é accident;]l, e conduzido
pela. torrenles e alluviões antiquissima , o que fuz pre umir, diz
Feijó, a possibilidade de encontrarem-se uas mil trizes na cadeia
do :serra-Grande, donde foi destllcado e tran.portado pelas agua
e levtldo ás margens dos rios e ribeiros.

PIlATA.- Dizem que Da erra de Marang-uape, logar Taquára,
ainda se vem exca ações, furno e mais signae de uma explo
ração antiquis ima teutada pelos hollandezes, de 1637 a 1640,
tempo em que estivemm aqui.

Por uma provisão ré ~iu de i4 de Dezembro de 1.754 foi conce
dido por el-rei D. José ao capitITo·mór Luiz Qnare ma Duurado
privilegio para explorar as minas de prata de UrulJulema e Ma·
ranguape, que o impell'ante dizia haver de coberto. ão se abe
boje onde ficam e nâo consta que s.e fize e exploração a não
ser e ta da 'faquara ele l\'lafanguape.

o serrote UbajarI"a, ponta oriental d:J. Serra-Grande, foi e'\
piorada, por concessão régia, uma mina, no meiado do sccul0
XVil!; por via de uma companhia de mineiros e fundidores,
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que em 1750 vieram de Li boa, cujo trabalho foi abandonndo,
porque ore. ultado não correpondeu á desp Za (J).

O negociante Teixeira do IIJú, que obteve no anno de 1857 um
privilegio para explorar a mina' da provincia, entre outl'as
amostras, que me apresentou, linba uma de um meta/ bránco,
que parecia pr:Jta, tirado da Serra Grande; mas eu não sei si
esse metal .será o mlJsmo da mina da UIJ<ljôlfl'a, a qual, diz Feijó
fjUe a examinou, nilo apresenta oLlLros ve'tigios de pr<lta e sim
delgados veio~ de sulphato de cobre em bancos de pedra rija,
vidrenta e t:ôr de cinza. Estes bancos e tendem-se pela serra de
Iby.,paba, apparecendo aqui e illli pelCis fracturas da monlanha até
a parle do Oeste, já na provincia do Piauily, estrada de Campo
Maior lagar - P'II'teiras -, onde o moradores vizinhos tiram
pela simples fuzão um melai branco e rijo, a que chamam prata,
e d9 que fazem arreios para cavai/o, esporas, etc. Segundo o
me mo natnraJi ta parece cobre com ·mi tura de outro metal,
talvez nickel.

ConnE. - Na Serra Grande, termo de Ipú, ba uma mina, cuja
amostl'fl foi aqui apresentada pelo negociante Teixeira e dizem
que é rica. .

Na .erra de Cantag-allo, cabeceira do riacho de'te nome, acha-se
lambem ullla mina deste metal, segundo me informa um ourives
que já fundiu uma amostra. No Cachorro, termo do Jardim, ha
outras.

ZINCO. - No Iogal' S. Pedro, junto á serra de l\lãosin ha, termo
de Milagres, ha uma minr! abundante deste melaI. Dizem-me que
lambem se acba nos IOLTare São FelJipe eSanta Boza (Jardim) (~).

CHu~mo.-Perto de Ipú, (Serra Grande) dizem que se acha
uma mina, que altruns chamam de plomba,q'ina, e outros de ch1l1n
bo ou .'lalella al"genti{em. Os habitant.!s tiravam-no por meio de
simpl s fu ão, para diverso uso. Em Quixeramobim, f~zenda

Olho d'agua, lJa outra mina de chumbo (3).

(1) Diz Foijó, !Iuo ainda om <1301) vivia om Villa.\1içosa um francez, MI'. l?ou
Lanollo-, ba.lanlO volho, 1[110 voio nossa oxpodição minoralogica.
. Couversando com elle a esLe respeilo soube !I ue do faclo da mina do ba·
Jarra Llrou,so um moLal quo chamaram prata, mas om muilo pcquona quan·
lidado, dc modo !Iuo aponas cbogou pal'a com olla so pagar o ordonado do
IuLondouLo,

O regimcnlo dado ao govornador do esLado do. Maranbão em <1654 recom'
monda especialmonte a oxploração das minas de llrata do Ceará doscoberlas
uoJos hollandezes. lia ó nllla l,'adicção vag:' do !lua no lagar Taquara, serra
pe A1al':lngnape, os hollaudozes fizessom l>xcavaçõos o tirassem praLa ... ele.

DI'. Callanoma fui oxaminar OS'O siLio o nada onconLrou quo jusliucasso lra
balho do mineração aotiga.

(2) Diz o DI'. ThebCl'go, IluO oncontrou po,'to de Alilagros grande quantidado
do blellde (sulphato do ziuco) tiio abuodaote em certos sitios que foi basLaote .
a queIma de um roçado para lundir este motal que corrou para lagares baixos,
doude so apanharam libra. .

(3) Não longo do VIUa-Nova tiron-so snlfnroto do antimonio, e amostras do
molybdalo ue chumbo, quo cxistolU no lUuSOU do Rio, sogundo diz o Dr. Ca
panoma,
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PLOMBAGli\;A,- ( graphyto ). Diz Feijó que eocootrou por al
guns riacbo' que de aguam no Curú e ACDracú. Dizem que ba
uma 0111 Baturilé o outra em Quixeramoi)im, no ri<.lcho Jaború
e na "el'l'a Bnlurilé.

An ENICO.- Dizem quo se descobriu uma mina no Inhamun ,
da qu;)1 foi 8presentada aqui amostra ao boticario Mamede.

VEUMELlli\O,- (sulph"to rle n~ercurio). Diz o DI'. 'fhebel'ge
que lhe apresentaram extrahido da st:rra do Araripe, um pedaço
deste metal, pe ando mais de meia libra.

FEllUO. - Enconl ra,se a cada passo e de diversas fórmas ; ora
oxydaJo em fórma oligistica, outras vezes em graudes massas,
outra, misturado com lerras alumino as formando acres mui
variados de cor, e aproveitaveis para a pintura, ora combinado
'om enxofre ou COIl1 acido sulpbnrico a ponto de tornar a agua
de certos ribeiros impotnvel.

No lermo de Quixerall10bim ha uma mina no lagar Jaburú, e
oulra em Arnei ros ( freguezia deste nome ), on lra na Imperatriz
local da villa, e finalmente outra em Snnla Quitaria.

Em toda a falda d<l serra do Jnrdim (Araripe), principal
mente no log:ll' Lagoa acba -se ferro em quantidade, donde se
tem fundido pedras que, mo dizem, dão 80 por cenlo de ferro
puro.

Diz o naturalista Feijó que este melai deve dar grande
interesse nesta provincia nttent<l á riqueza de sua mina. e a
sua boa qualidade. Recommendou sobretudo as minas de Can
gati e a do boqueirão do Rio Salgado, junlo a Lavras; porém
ne_ses lagares se encontra, ferro em pedaços destacados e espa
IIHldos: ha abundancia delle na superacie da terra e de qua Ii
dade superior, hametiste e magneti(;o, de gl'ã muito fina. No
Cboró estas massas são quasi spherica- á maneira de bailas de
anilbaria de gr:JI1de c~libre. Encontra- e lambem este metal
em veios mais ou menos groósos por entre banco de pedra,
que constituem nucleo das serras de Baturité e Urubutema, vi
zinhas desla capital (i).

(1) Do uma momoria Inodita do Foijô ;obro a mina tio Cangat)' consla o 50'
gUlOlo.

NO)TKS E CAnACTen ES

< Ferl'o especular. - ~[jnora!isad,), cr)'slallisado om laminas ospccular05 quo
)lolo golpo do martollo so quobram 001 cI'ystaos ou palhotas maIs ou monos delgadas
tirando a rbomboiuaos lusentos o cór de aço na fraclura,

A sUI'0dicio oxtorna ó dosigual, !lrola. o forruginosa., como ,quo ~orrroo
acção tio fogo o em pal'los suja de ox)'do roxo-, o seu 110 é dcuegl'ldo, tIrando
a roso OSCUI'O. .

A sua massa li dura, do manoira quo foro fogo com rusi!., o risca o "Iuro.
E' omfim l'ofraclario ao magnolo e fusi"ol ao fogo do maçanco com o soccorrO
110 car"ão, daudo 11m viuro oscuro.

LOCAL

Acha-so osla mina dislanto da Fortaloza 35 loguas mais ou monos ao ,0.,5,
lia mllrgom odoulal rdo Hiachão donomiulluo Cangati; ondo [so!cLJama Barbada
SOl'lão juulo á cabocoiro do rio Chorô.
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AMIANTHO. - Encontra-se em varias partes do Cariry em grandes
veias, bem como no sertõo e principalmente num grande banco
no Quixeramobim, fazenda Junco, perto de Lavras.

SCUlSTO DETIJMINOSO.- Acha-se em varias partes do Cariry;
a camadas estào a flor da terra, e se avistam de grande distancia.
Segundo o Sr. Tbebe~ge arde bem e dá bastante calorido.

LrNHrro ,- Em Quixaramobim l riacho da Palha.
CARVÃO MINEnAL,- Dizem que o lia na Granja, Serra-Grande

(Tpú), e no Crato, lagar chamado Bispo, e Cafundó, termo do

EnLro o Choró o o riacho CangaLi corro u.. dirocção do N, O, aS, E. uma
cadea Ilo moutauhas, cuja ossada é do granito, denominando-se ao norte SOrra
Guariba, o ao sul das Barbadas, cujas aguas correndo ao nasconto, vão ontrar
no rio Chorô, o para o poonlo formam o I iacho Barbadas quu vai onLrar 110 Can
gaLi, na fazonda Bom-Jesus, ondo corram !unLos por espaçu d 1.loguas até dos
pejai' uo ChorójunLo á povoaç;io do ILaos. E' nosto riacho Barbadas duas loguas
acima do Bom-Jesus, quo principia a apparccer esla mioa de forro, ua fa
zonda ConLondas, occupaudo O ospaço do duas loguas até a serra,

JAZJI)A

Acha-so o forro nosLa mina, Ora avulso e espalhado, ora amonLoado aqui Calli,
já pala suporfirie do Lorrouo, já mais ou monos onlorJ'ado, parto ingJutinado c com o
ongastado n'uma côdoa do granIto suscoptivol do soparar-so, quo na grossura do
polegada Omoia cohro a rocha gllcis, a 'Iual oscalvada, so tleixa vor suhrepn
Jando om lombadas a suporficio do torrono e muito mais visivelmente no alvoo do
dacho o quebradas.

Or.IGE,U

Estos podaços do minas do fol'l'o parecem buçallas o arrojados 0111 alluvião por
elToiLo d alguma força a.ctiva occasionada tal voz por algo ma il'llpção vuteaniea
antiga, em quo aquolla côdoa do granito so acha V" aIO ostado liquido, ficando por
isso partos oesso' podaços nello embutidos, sorvindo-Ihos do nova ganga, quando
01ltra porção al'l'ojuda so ospalholl dosigualmento pela mosma superlície do torrono;
o quo Ilaroco vorifiear-so pola semelhança e idonLidado do llns o outros pedaços o
pola frac,\ firmoza ou liga da côdea do grauilo com rocha.

i'\AToneZA no SOLO

O solo de todo aquo'lo lagar e circnmvizinhanças, o atá das arras, ti argiUoso,
I'ermelno, arido, o coborto ou semeado do podregulhos quartzosoos do granitos e
ordinariamonto 0111 fragmontos congllllinados o mais ou monos consolidados com os
do Outl'OS de ferro du balsatos pretos, mica,otc., fOl'mando pedaços do uma I'ooha,
somolhanto a quo os minoralogistas ,[ouominam bl'oeha, ou poudingo, mais ainda
palo OSL,ldo actual o desordouudo do composição oxterior, das mosmas montaohas
ou sorras vizinhas, as quaos so notam confusa monte reLalhadas com profnndos
vali os, cavorna ,p,'ocipicios, o quo indica antigas cratoras vulcanicas, vondo-se
ainda longo, do tompo em tempo, particularmunto dopois das primoiras cbnvas,
do sou inLorior osLrondosos ostampidos, pasmosos rugidos, o que os moradoras
atlribuom a OIi tODcia do minoraos auriferos.

E' pois abundantis ima a mina das Barbadas e com poueo trabalho so pôde
calhai' diariamonle avultada porçáo de ferro, priucipahneDto do qneostá ospalbado
palo terrono, E ua vizinhança do 3 n41eguas o mais acham-so outros logaros mais
ou menos abundantos do fel'l'o, espocialmonto nos sorrotes do Plnda, PiraclIllga quo
licam a oesto, ando na encosta quo alba para E,lV.E, ha outra riquisslma mlDa
magnoLica,.

(Feijó - MK~OnJA soellK A MINA ne CANGATY,)
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Jardim, (1) este na mesma serra da Mãosinlla, Araripe e espe-
cialmente no lagar Salobl'O.) .

(Thomaz POJnlJeo de Sou~a nJ'C~zil.- ENSAIOS ES'I'ATISTICOS.)

Geologia da pro''Vincia do Ceará

« O terreno predominante na provincia é uma decomposição de
rochas crystalinas principalmente de gneis, que pouco varia na
sua composição, e forma um vasto lageiro sobre toda a superficie
da provincia, ora descoberto, ora occulto por um lençol de terra,
que, em muitos lagares, mede apenas um palmo de espessura. (2)

Os montes do sertão constam de immensas ondulações de mica
chistos despostas por camadas, cómo crystalisadas, e diversa
mente inclinadas, de .rvanitos variados, de sílex ou geral areia
grossa, e seixos de silex, quartzo rolados, rochas pol'phericas va
riadas, e em muitas partes encontram-se veias de calcareo pri
mitivo: é raro achar-se no sertão vestigios de terrenos secun
d·arios.

As bacias dos rios compoem-se por cima de uma camada de
barro massapé, e por haixo desta areia grossa rolada, que em
algumas pontos vão-se petrificando por meio de um cimento que
as penetra e abaixo dessas camadas alluviaes encontram-se as
mesmas rochas primitivas que em todo o resto do sertão.

Por diversas partes uma erupção granitica rampe essa dura
crosta de gneis, evae formar esses grupos isolados, que são como
ilha no sertão; assim são as serras de Cauhipe (Camará e Joá)
cortadas pelo boqueirão da Arara e Maranguape com os seus con
trafortes (3).

Fronteira á Maranguape, separada por um estreito valle, fica
a serra da Aranha da mesma formação granitica, constituindo

(i) o Dr. Macodo numa Momoria, quo publicou sobre os mineraes do Crato,
diz quo existem jazidas de carvão no logar chamado Bispo entre as serras da Mão
sinha, Araripe o Olho d'agua do Milho. De carvão dosta mina mandou 0110 amos
tras para o Rio e Europa. Além dessas minas acrescenta ba outras muitas entro
a mesma sorra da Mãosinha e o ill'aripo; porém a mais notavol é a do logar Sa
lobro do i5 a 20 pés do altura, ondo abunda tambom sulfate do forro. Paroco quo
verificou-so não SOl' carvão puro, e sim anthracito on lignito. O Dr. Capanoma
não oncontrou carvão puro.

ilfiooraos- Não ha actualmento minoração na provincia: colhe-so apenas algum
salitre; chumbo o faiscas do OUTO em poqnona escala.

Em {803 o naturalista Feijó oxtrahiu no laboratorio que fundeu-se na Tatajuba
378 arrobas de salitre.

(2) Aos Drs. Capanema, Coitinbo, Feijó, (antigo naturalista) Fron e Theborge
devo as informações sobre esto artigo.

(3) Este grupo ó notavel, diz o Dr. Capanoma, pola sua vogetação que tem muitos
roprosoutantes daquolla do Rio de Janoiro quo vi9a da mesma fórma em barro vor
molho procedente do docomposição do rocha; alIl abnmdam fectos arborecontos d
gonoro alsophila. Na sorra vizinha Aratanha ó outra a vogetação, o tambom o proa
ducto da decomposição da rocba é outro; pola maior parto ó um terrono acinzou-

• tado choio do grãos de quartzo e crostas pboldspathicas ainda intactas.
, 7
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uma cordilheira que as vezes mergulha no sertão, para em pe
quena distancia surgir do novo naquelle complexo que abrange
as serras do Acarape e Baturité, que (deitam as aguas para o
Pacoti, Choró e CurÚ. Esta serra é notavel pela direcção con
stante de muitos de seus valle" que dão sabida :is margens do rio
Acarape, o qual pelas ca cata' de Paracopiba precipita-se na pla
nície, e posto que mais exten o Ilue seus vizinhos Aracoaba e
Candia, leva menos agu1l. que estes por causa da direcção de suas
margens.

A maior parte da formação da serra de Batul'ité é de .Qneis,
cujas camadas correm approximadamente de E: aS. ; mas perto
da cidade de Baturit6 as rochas s50 scftislosas e quasi exclusiva,
mente schisto silicoso e qUQ?'lzito com mica, e ás vezes tambem
mica psanils com nlgumns nppnl'encins de ilacolomito em I'nros
lagares.

Algumas paragens nas encostas, que contem revestimento de
terra vermelha, são nuriferas, porém com tnl pobreza que não
vale apenas tentar uma exploração.

OcalJeço mais elevado dKsn sorl'a, chamado Brejo de pedms, é
todo ctlmpo to de qual'tzo e qual·tzito. Perto ha uma bella floresta
primitiva a que parece ter de desapparecer breve pelo rateamento
imprudente.

Para o na~cente dous ramos da serra curvam-se para formar
os valles de Candéa e Acarape com alguns contl~afortes. Um es
treito valle separa e te ponto de outro grupo do Cantagallo.
Amoiram aqui os calcareos, que mais para o nascente se acham
na Gi boia de envolta com dolomitos.

No Cnntagallo principia umn serie de penedos bastnnte extensos
de calcareo glleis que reveste o primeiro, e se ncha em decom
po içao: mais além, na povoação do Acarape, o calcareo enche
uma fenda de gneis e encerra fragmentos do mesmo.

Portanto parece que esse calcareo, que é todo granular (sachar
roide), é eruptivo.

Esse calcareo cryslalino ( granular) npparece em quasi toda
a lJarte da provincia acompanhado do rocha granitarias. Outra
variedade apparece nn Serra Grande, porém de outra formação
calcareo d sedimento corno se nota no Arnl'ipe.

De Baturité para diante achall)-se por toda n parle a mesma
crosta de gneis e erupções graniticas até no Quixadá j alli
surgem dn Dlanicie penlJascos i alado carcomidos pela aguas
da chuva, fórma curina, ora figurando de"rau perfeitamente
horizontnes, ora o fundo de cada degrau é um caldeirão em
que a agua empoça. Esses penedos ão syenilicos.

PI'oxima eslá a Serra-Branca toda de granito, no pé da qunl
havin uma lage, que produzia estanho, e que estancou desde
que nlIi fizeram uma fogueira para quebrnr a rocha.

Em Quixeramobim as Inges da crosta graniticn, que se vêm
no rio, contém porção de cl'ystaes de um mineral verde.
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De Quixeramobim para o Icó encontra-se o gneis em stractos
quaEi aprumados, e outras vezes approximando-se ao mica
chisto : em varias logare é essa rocha abundante de graphito.

Na vizinhança do Icõ a formação mudn de aspecto, o terrenos
primitivo' são em algnmas partes interrompidos pelos schi tos
argillo os de transição, sobretndo no caminho da Telha. Os
morro e collinas são de guarzitos de gran fina, ás veze com
pactos sem accessorios. Perto da cidade as collinas são de schisto
selico o.

Na direcção de Crato, rio Salg::tdo acima, acha-se o boqueirão
de Lavras, vasto entalhe perpendicular, cortado numa collina,
que é um penedo qttal:t::ito com desaggreg'l1ção debaixo de an
gulas 'Iue formam os penhascos desprendidos, ás vez s seme
Illnntes a enorme fragmentos de fett;;pattio; essa desaggregação
foi seguindo interiormente e continua ainda hoje de modo a
formar uma gruta de 200 metros de comprido em cujo fundo
se apagam as luzes e o thermometro sobe a 380 cento e o
psychrometro a 37 0 • (1)

Nas faldas da serrota existe em alguns logaras terra ver
melha aurifera, e á pequena distancia da villa de Lavras estão
os entulhos das antigas lavras de ouro que nhi se fizeram.

Pelo Salgado acima, onde entra o riacho dos Porcos, muda a
formação do terreno, passa de granitico para psamellito (grão 'e
areia), talvez limites até onde antigamente deve ter chegndo a
serra do Araripe.

Perto dá Mi ão Velha encontra-se um va to lagedo de pedra do
Mocuripe ( schisto argillo o). Sun superficie é lisa e polida, e em
certos logares vermelha, compacta, e muito dura, com o aspecto
de jaspe: é atravessada dtl fendas copollnres. carcomidas pelas
agun . O rio ahi se precipita de mnis de 30 palmos.

Ondas de terreno ora de barro vermel ho, ora granitico, oiteiros
em torno dos qUiles se edimentaram as aguas, que em outro
tempo deviam tel-os coberto, formam a bacia do Crato. O intel'
valIa destes oiteiros são cortados por muitos corregos, qne
chegam a empoçar; mas os extensos brejo de que ainda ha
tradicção e. tão atterrado por detricto vegetaes, massas de turfa
fluctuante em alguns Jogares, que são hoje cobertos por es
pes os cann3viaes.

Uma rampa devide a longa desnudação encosta nos barrancos
verticaes cheios de sinuosidades de grande de envolvimento,
que fOl'ma a serra do Araripe, cujo cillJo é uma chapada quasi
plnna, por serem as depre, sões apena sensiveis.

Esta seITa toda carcomida diz o Dr. Capanema, é um insignifi
cante resto de colosso de areias que alli foram depositadas. Todo

(i) Talvez que essa. augmento d..a tomporatura, diz.o Dr. Ca~anoma,soja do
vido om grando parte o: accumntaçao do nma quantidade ternvol 00 morcogos
rounidos em espaço muito estreito, e ando a vontilação é quasi nutla. Esto
boqneil'ilo e gruta passam na opiuiã~ vulgar por uma cratera ~o. volcão ox
Uncto i outro tanto o DI'. Capauoma nao encontrou o manar veslIglO jo volca
uicidano, Dom rocha volcanica.
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o larg-o valle Que a separa da lerro do Salgadinho (mais de 20 le
guos) ero occupodo por ella, pois que obre essa ulLima cor~i·
Ineira gronitica 'e acha ainda algumpsaminito, A parte upenor
da serra é todo composta de 1JSarninito de côr avermelnada com
nodulas azulados, e raras veze negros; acontece ser em alguns
lagares a argilla perfeitamente branca, e deJlas servem-se para
caiar casas, (i)

Por baixo do grupo psametitico, que contem nodulando grondes
mas as de pedra cIo MocUl'ipe, estende-so uma camada de calcareo
excessivamente foliaceo; e lagares ha, como Sant'Anna, onde ha
outra de gran fina Que pode servir para a litographia,

Serve de Jeito esse caJcareo uma camada de Tana negra entre
meado de lage de palmo de espessura de um psarninito azulado
durissimo, que contem veias de pyrites e de sulphureto de chumbo
(galena), outras vezes alternado com schisto muito betuminoso
contendo os mesmos sulphuretos e nodulas esphericos (2).
Ainda mais abaixo apparecem psarninito menos argillosos (3) que
parece, pertencem ao systema lJumico. A parte superior, de
certa altura pertence a formação cretada.

No Brej inbo, a 20 leguas do Crato, existem olgumas cllvernas
bastante curiosa, porque mostram a maneira pela qual as
aguas desmancham a serra, e eXf.llicam a formação da sinuosidade
e barrancos.

Na ponta do Araripe, que fica voltada para S. Pedro, ha umn
montanhn mais isolada, onde se ncham grandes porções de 1'0
cnMos de gesso fibroso (sulphato de cal). Nas camádas calca
reas amaram alguns saes de soda e potassa, e até sulphato de
alumen. (6)

Na costa do mar, o liLtoral até certa distancia para o interior
con ta de grandes agglomerações arenosas impeli idas pelo mar
ás praias, e dalli pelos ventos, que assim formam esses como nos
de nreia movediça. Na opinião do Dr. Capanema é da erra do Ara
ripe em de composição Que vem essas areias, as quaes são levadas
pelas torrentes ao U1ar. (5) Em alguns pontos essa areia foi

(i) Esla argilla dou logar a um engano do Dr. Gal'dnol' quo snppoz SOl' groda
( gIZ, carbonalo calcarooo ).

(2) Eslo chisto bOlliminoso foi lido por carvão do podra, mas, sogundo o Dr.
Capanoma, só sorvo lJara producção do oloos lJara illuminação.

(3) Em S. Podro ODr. Gonçalves Dias. achon uma rocha madura fossil qno com
a sOlllolhaoç~ da doscoborl~ no E~)'pLo deÍIa sup~or que osle inforior pertenco ao
5Y lema l1147lUCO, quo ua baCia da cldado do Souza e reproscnlado, diz o Dr. Capa.
noma, por sous conglomeralos. .

('\) Sogundo o Dr. Çapanoma s~ encon.Lra-so na provincia essas camadas de
sodlmonlo roalmenlo JmpermOavelS, param horizontaes, e per isso não so prostam
a poços arLeseanos . assim como Lambam não as argil10sas do Icó por sarem quasi
verlicaes. As camadas da Sorra Grande, (Ibiapoba) lambam não lha poderam
dar ospe~anças do poços arLeslanos, salvo para o lado do Piauby, por onda ol1os
morgulhao. .

(5) Ségundo o DI'. BerthoL as areias das cosIas dosta provincia são lrazidas
d.'África pala corrento polagica: osla opinião é lambam a do Mr. M. deJonnés(An
tllha Ph)'sica).
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penetrada por um cimento que a transformou em um rochedo
como na barra do Pacoti; alli, como na Bahia, Hio de Janeiro, s~
vem provas do levantamento da costa, phenomeno já observado
por DawlU e outros na costa do Chile (1). No Mocuripe consolidam
com o auxilio do oxydo ferruginoso e argilla, e formam uma
lage dura, cheia de fendas verLicaes, cortando-se em diversos
sentidos, o que a torna identica ao psaminito do Araripe, logo
que as aguas levam o oxydo de ferro.

Atrastando-se do littoral, por baixo das areias se acham terras
aluminosas de diversas naturezas, e debaixo destas as mesmas
areias grossas sobrepostas a rochas primitivas que de espaço em
espaço, principalII\ente nas proximidades da serra, surgem a
superficie.

As montanhas do interior são todas graniticas, porphiricas ou
calcareas' sem vestígios de stratificação, excepto as montanba do
Ibiapaba e do Araupe, que, como ficou dito, são todas de forma
ção secundaria; mas apresentam por baixo as mesmas rochas
primitivas.

Na chapada do Araripe e de toda f.l Ibiapaba encontram-se a
areia solta semelhante á da praia, e uma vegetação do mesmo
genera, tendo plantas peculiares.

Essa camada arenosa é profunda, e embebe-se com tal presteza
que lias maiores chuvas não empoça, isto é, na chapada do Araripe
que é perfeitamente horizontal.

Posto que se não encontre agua nesta chapada ainda ha á grande
profundidade, todavia a vegetação é prodigiosa, e suas especies
variadas, Abi vegetam o jacarandá. o pequi,' a mangaheira,
amarello, ba balimão, marangaba (especie de araçá), e uma gra
minea chamada andrequissé que serve de forragem aos animaes e
outro chamado santo. AlIi encontra-se, diz o Dr. Theberge, o
typo das mandiocas culti\'adas, arbusto agreste cuja raiz é emi
nentemente toxica.

A chupada do Apody tem muita analogia com a do Araripe,
principalmente na ponta da serra, que fica por detras do Inha
muns; porém é mais baixa, toda coberta de cerlos espirrbos que
adquirem dimensões de grandes arvores e dillicultam o ingresso
nas mattas: é tambem arenosa, horizontal e falta d'agua,

Em outras regiões a chapada da Ibiapaba é semelhante a do
Araripe, mas em sua parte septentrional tem agua bastante e é
muito povoada: neUa estão em grande parte as freguezias Viçosa
e Ipú. »

(Thollla,:; Pomp~u de Sou;:a, B,'a,:;il.- ENS.UOS ESTATISTICOS DA PRO

VINCIA DO CEARÁ.)

(i) Omesmo aconteco com um lado da Scandonavia, costas do França se o!"
quanto ontras mergnlham como Voneza, !Jnojá foi duas vozes alteada, c tem hOjo
as agnas nas suas praças publicas.
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Descripção dos terrenos carboni,f'eros da
comarca do Crato

« A serra do Araripe pertence ao systema de encarIeiamento
da de Ibiapaba, ninda que não sejn das mais alLas, nem por isso
deixn de merecer o !,lome de montanha, pela sua extensão: ella
principia na provincia do Pinuhy, corre um pouco para Leste, e
depois segue a direcção de S E e ncnbn no Termo de Jnrdim.

Foi parn evitar um engano que têm commeLtido todos os
geograplJos, que me determinei a levantar a pequenn cartn topo
graphica deste lagar; isto é: dizem elles que a serra do Arnripe
faz parte da cordilheira Borburema, e que por 'isso impossivel se
torna o encanamento do rio S. Fnmcisco para o Ceará, quando a
serra termina visivelmente no lagar denominado JardipJ, conti
nuando apenns os dedives mais ou menos rapidos, que formam
a base da montanha até o lagar denominado Baixio das Be las,
onde faz o clivortiu1n aqual'wn entro o riacbo da Terra Nova e o
riacho dos Porcos em uma planicie com pouca di1Jerença do nivel.

Todos os terrenos que comprehendem os contornos desla
serra são extremamente sêccos, á excepção dos da comarca do
Crato, d'onde sabem muitos arroios perennes, e urna da& do EXl1,
onde tambem apparece um ou outro pequeno regato. Ainda não
se fez um estudo especial sobre a natureza geognostica desta
serra; porém vê-se pelo primeiro aspecto, ,que a sua formação
é puramente mecanica e de sedimenlo, Em geral as subidas 550
talhadas á pique, e a rocba que parece ser dominante são forma·
ções de grêda com nodulas felTuginosos e a oca encarnada.

E' sobre a banda oriental desta mesma serra, que lenbo feito
algumas observações sobre as formações g-eog;nosticQs; porém não
são ellas su/:Ilcienle para dar um verdadeiro conhecimento de
sua natureza, nem o meu estado de snude permitte acompanhar
estas mesmas observações, nem verificar todas [IS amostras, que
tenho reunido para concluir de uma maneira mais certa, ou ao
menos provavel d'essas formações.

Logo que se acaba de descer a serra, apparecem nas lombas
adjacenles duas naturezas de terrenos, que pelas suas stratifica
ções, fosseis e ruiuas se conhece perfeitamente que são de mares
antigos á que o geologos costumam chamar pelagicos. A pri
meira divisao, que se acha mais vizinha da serra parece pertencer
ao systema jura sico, tendo por limites superiores as formações
de grêda, I)S calcareo concrelos, os colithe ; grandes bancos de
marne em strutificações pouco inclinadas, e o 5ulpbato de cal.
Todo e te terreno compõe-se de uma' successao de collinas arre
dondadas, que e vão levantando e formam a bas.e do Araripe:
delie sahem UDl sem nnmero de ribeiros, que regam a comarca
do Crato, sendo o principal o Batateiro. Antigamente esses
ribeiros ao despr()nderem-se da montanha formavam pequenos
lago, que hoje se aclJlIm deseccados pela cultura, em alguns dos
~uaes se vê uma superficie de turfa.
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Todos os calcareos, que apparecem nesse terreno, são concrec
ções m~is ou menos g-ros"eiras, apezar de que descobre-se ácima
da cidade do Crato as septanarias e camadas de calcareos que
pouco so afastam do plano horizontal, e parecem conter zo
opbytos. Toda essa rocha é dividida em laminas, mais ou menos
grossas, de que principiam á fazer uso os habitantes do Crato
para calçadas. Creio que não será da rocha chamada gra·
pbyto, porém talvez pertença á ordem das concrecções jurassicas,
entre as qnaes apparecem lamina com veias azues e encarnadas;
entre essa camatJas de rochas apparecem alguma s pyrites, e a
soda em eillorescencia.

Tambem apparecem nesses terrenos pei~es fo seis. Não pude
colher diver"as naturezas de petrificações e nem mosmo examinar
SA haviam outros fos eis Ouviaes, porém tenho cerleza que ba
lagares onde e descobre grande numero de peixes e outros ani
maes miudos, qne nào sei a qne classe pertencem.

Acima do terreno jurassico existem algumas cavernas, abertas
no talhado da selTa e que se penetram mais ou meno ; desta eu
já vi itei uma no lagar denominado Cajueiro, no qual não vi
ignal algum de rochas calcarea , mas não pude examinaI-a

circumstancialmente por ser o seu interio)' muito acanhado.
De outra tenho noticia, existente no lagar denominado Breji

nho, abaixo elo nivel da que visitei, a qual é snmmamente celebre
e curiosa por ler salas immen as, á cujo fim se não tem ainda
podido chegar, e que são frtlnqueadas por gallerias formadas de
stalactites; e"talagmites: allil'mam-me que ahi não havia vivente
algum, á excepção de uma especie de noctivagos, que defrendem
asna entrDda e por is o permanecem indeleveis as peg'adas das
]leSSOas, que a percorrem, por ser o seu pavimento alcatifado
de um pó de diJrerentes cõres que parece ser o resultado das for
maçãe de grêdtl com terras ferruginosas. Acerca des, a caverna
tenho convel"ado com pessoas que a tem visitado durante
alguns dia o que fazem della uma dcscripção admiravel; mas
tenho sentido que sejam es as pessoa ignorantes e inhabilitudas
para me darem uma informação perfeita dessa obra realmente
admiravel da natureza.

Em geral as minas de carvão de peura da Europa são abaixo
do nivel do mar; porém como mui las das dos E tado -Unidos,
as desla comarca parecem estar muitos metros ácima; porquanto
todas as que tenho examiuado npparecem na comprenhensão
do terreno, que, como disse, pertence ao systema juras ico.

lagares donde se extral1e o carvão di tam 80 legua" do littoral no
Aracaty; 25 do rio S. Francisco no logal' denominado Cabrobo,
acima da cachoeira de Paulo Alfonso, e 80 leguas de Piranbas
abaixo da mesma cachoeil'a até aonde costumam chegar os barcos.

Continuando-se a descer a serra depois do terrenos jurassi
cos, apparece o Lias que se reconhece pelo a pecto cavernoso do
terreno e suas fOl'mações sempre gro eiras de sedimento; a ro
cha dominante de seu terreno é o gré . O terreno que fica en·
tre Milagres e a serra do Màosinha, no lagar denominado S. Pedro,
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contem minas de zinco que parecem abundantes, assim como o é
de cré branco.

Depois do Lias vêm os terrenos plutonicos, onde principiam os
granit03, e outras rochas de ignal rormaçITo: ahi se vê (nas
proximidades de Missão Velha) um vulcão extincto, por cuja cra
tera se precipita o rio Salg-ado, formando uma cachoeira bastante
alta e curiosa. Neste lagar. que di ta 8 legutls do Crato, o terreno
muda inteiramente de natureza, e pertence indubitavelmente ás
formações bazalLicas, o que se Mta até a cidade do lCá, pois em
toda essa mediaç~o apparecem muitas crystallisações calcareas e
de outras rochas, ardosias, asbestos e abunda o ouro.

Do lado do Exú, na mesma distancia da serra Araripe pouco
mais ou menos, apresenta-se um grande espaço cob9rto por uma
rocha granítica, bastante curiosa, porque o espatho predomina em
fórma de moedas de prata, algumas das quaes de grande tamanho.
A superficie superior desta rocha, que está ao rez da terra, é
quasi plana, e com os raios do sol forma uma vista encantlldorn.
Não muito distante desse Jogar apparecem as rochas conhecidas
pelos geologos com o nome de penhas erraticas, da mesmn natureza
qUt a precedente, porém de dilTerentes formações e muito curio
sas por serem esphericas e de extraordinario vaI ume.»

(Nla,)'cos Antonio ele i1Iaceelo.)
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COllcessões Dara BXlJloração elavra de lllilleraes
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Capitao-mÓ1' Luiz Quaresma Dourado.- Provisão de 14 de
Dezembro de 1754.- Concede-lhe permissão para lavrar metaes c
mineraes no lagar denominado - Urubutema - da comarca de
Maranguape.

Jose Bernardo Teixeira.- Decreto n. 1982 de 3 de Outubro de
1857. - Concede-lhe permissão para explorar e lavrar mineraes
no territorio da Provincia.

Esta concessão foi alterada pelo Decreto n. 2033 de 21 de No
vembro do mesmo anno, e pelo de n. 3779 de 12 de Janeiro de 1867
concedeu-se-Ihe licença por 30 annos para lavrar ouro, chumbo,
soda e outros mineraes na comarca de Ipu.

Capitão João Ernesto Viriato de Medeiros e John Witfield.
Decreto n. 3473 de 6 de Junho de 1865. - Concede-lhes permissão
para explorar ouro e outros mineraes nas comarcas de Sobral, Ipu,
Granja e Viçosa, e nos limites desta Provincia com a do Piauhy.

Joaquim da Cunha Freire, Jose Joaquim Carneiro e Francisco
Gonçalues fiaSilva.- Decreto n. 5356 de 16 de Julho de 1873.
- Concede-lhes permissão para explorar chumbo e outros metae!l
no lagar denominado - Acaracuzinho -, comprehendendo as co
marcas da Fortaleza e Maranguape.

Jose Borges Gurjão.-Decreto n. 6752 de 24 de Novembro de
1877. - Concede-lhe permissão para explorar ouro e outros ;,mi
neraes em varios pontos da Provincia.

Francisco Marques de Souza e Henrique Marques Lisboa.
Decreto n. 8718 de 21 de Outubro de 1882. - Concede-lhes per
missão para explorar mineraes nos municipioB de Granja, Sobral,
Viçosa e Acarahu.
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PROVINCIA DO RIO GRANDE DO NORTE

LIMITES

Confina ao Norte com o Oceano Atlantico; ao Sul com a Pro
vincia da ParalJyba; ao Oriente com o Oceano Atlantico, e ao
Ocoidente oom a Provincia do Ceará.

POSIÇÃO ASTRONOMICA

A Lat. desta Provincla fioa entre 4° 511' e 6° 28' austr'al; a
sua Long. entre 5° 22' c 8° o i8' Oriental.

CLIMA

O desta Pr'Jvincia é sêcco e geralmente sadio, notavelmente no
Cear:í-mirim onde não são desconbecidas as pbtisicas pulmonares
e outras mole 'lia que 1anto amigem a humanidade.

Esta Provincia é sujeita á sêccas, iguaes as que têm assolado
o Ceará.

COMARCAS

i", CAPITAL

Municípios

3". MACÃO

........ I •••••••• t • , • , , , •

Natal, S. Gonçalo e Ma
cahyba.

Assú e Triumpho.

1tIacáo. Sant'Ann~ de~at
los e Anglcos.

..
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Municipios

PROVINCIA

4:& S, JOSÉ DE MIPIBÚ

S. José e Papary.

53. MOSSORÓ

Mossoró.

6~. APODY

Apody e Caraubas.

73 CANGUARETAMA

Canguaretama e Goyan
ninha.

8&. SERIDÓ

Principe e Serra-Negra.

9&. MAIORIDADE

Maioridade e Porto-Ale
gre.

iO. JARDIM

'" •............ '. .... .. Jardim e Acary.

ii PAU DOS FERROS

...•...... " Pau dos ferros.

i2. CEARÁ -lImRIM

Ceará-merim e Touros.

i3. TRAHIRY

~ . Nova Cruz.

JAZIDAS MINERAES

Apody.- Rio que corre por espaço de 4:0Ieguas, regando
os districtos de Porto-Alegre e Villa da Princeza. No sitio
denominado - Solidade -, duas leguas a Nordeste da Villa,
existe grande quantidade de pedra, da qual se extrahe ferro.

No Municipio de Apody encontram-se jazidas de enxofre
gesso, e salitre em algumas cavernas.

Cabojé.- Este pico demora no Município de Angicos da
Comarca de Macáo. Nas vizinhanças do pico existem minas de
ferro de excellente qualidade.
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Cea.-ã·merim.- Este rio nasce na serra Borborema,
senelo conhecido primitivamente pelo nome ele Genipabú.

Segundo noticias vagas, consta que no rio de que se trata e
nos terrenos que lhe ficam adjacentes existem riquezas impor·
tan tes em metaes de diversas qualidades.

Pau. dos Fer.-os. - Termo da Comarca ele seu nome,
entre a serra e o rio Apody. E' abundante em ouro e outros
metaes.

Triumpho.- Nesta vilIa encontram-se depositas abun·
dantes de amianto, cuja exploraçíio não tem sido levada a elIeito,
por fa!la de pe soa habilitada.

O termo do Triumpho faz parte da Comarca do Assa.
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APPENDICE

Mineralogia

c Tem ouro, amianto, mineraes de ferro e de prata, peder
neiras, pedra calcarea, pedreiras de granito, cry taes, argilla de
varias cores e qualidades. •

(.Manoel AYl'es de Cazal.-cOROGRAPllIA DRAZlLICA.)

c O reino mineral de ta provincia é representado por ouro,
prata e ferro, amianto, enxofre, pedra calcarea, gesso, crystaI, etc.,
etc. »

(Joaquim l\Ianoel de ]'Iaeedo - COROGRAPHIA DO BRAZlL.)

c FERRO.- Não ha lagar em toda a extensão da serra do Apody
em que não exista esse metal debaixo das suas mais variadas
formas.

No sitio conhecido pelo nome de c Solidade • duas leguas a
Norde te dr) termo de Apody existe grande quantidade de pedras
metalica ,bem assim no Pil:O de Cabojé do Municipio de Angicos.

ENXOFRE.- O enxofre até agora descoberto existe em estado
nativo.

GESSO.- Apparece em grande quantidade em diversos pontos
da serra dll Apody.

SALITRE. E' eLlcontrado no leito das cavernas.
AMIANTO. No Municipio do Triumpho encontram-se depositas

abundantes dessa substaucia mineral, cuja exploração não tem
sido tentada. • .

(Oftieio das Ga111al':J,~ rmmieipaes de Apody, Angicos e Tritmtpho.)
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Concessões nara exnlora~ão e laTIa de mineraes

11t

Jose Borges Gurjão.- Decreto n. 6752 de 24 de Novembro de
1877.- Concede-lhe permissão para e:s:plorar ouro A outros mi
neraes em varias pontos da Provincia.





PROVINCIA DA PARARYBA

LIMlTES

Esta Província limita ao Norte com a do Rio Grande do Norte;
ao Sul com a de Pernambuco; ao Oriente com o Oceano Atlantico
e ao Occidente com a Provincia do Ceará.

POSIÇÃO ASTRONOMICA

A sua Lat. austral fica entre 6° Ui', e i O 50'; a sua Long.,
loda oriental, entre 50 5', e 8° 25'.

CLIMA

O clima desta. Proviucia é geralmente quente e secco, e por
isso muito salubre.

COMARCAS

La CAPITAL

Municipio . Parahyba.

•

»

2.· ARÊA

Brejo d'Arêa.

3.' PITIMBÚ

Pitimbú.

4,.' 1I1AMANGUAPE

Mamanguape.

5." PILAR

Pilar.
8
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Municipio

»

»

PROVINCIA

6. a CAMPINA GRANDE

Campina Grande e Cabaceiras.

7." INGA

Ingá.

8. a BORBUREMA

Cuité.

9.a INDEPENDENCIA

Independencia.

10. BANANEIRAS

Bananeiras e Aramna.

H. s. JoÃo

S. João.

12. POMBAL

Pombal.

13. SOUZA

Souza e S. João do lUa do
Peixe.

1(t,. PIANCÓ

Piancó e Misericordia.

i5. TEIXEIRA

Patos, Teixeira e Santa Luzia
do Sabugy.

16. CAJAZEIRAS

........ ' ... ' .. " Cajazeiras.

17. ALAGÔA DO MONTEIRO

. . . . . . . . . . . . . . . . . Alagôas do Monteiro.

18. ALAGÔA GRANDE

Alagôa Grande e Alagõa Nova.



Municipio

DA PAHAHYBA

i9. CATOLÉ DO nOCHA

Catolé do Rocha.

20. PEDRAS DE FOGO

Pedras de Fogo.

JAZIDAS ~nNERAES
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Alguedar.- Nesta sena encontram-so mineraes de varias
qualidades, cuja exploração não tem sido levada a etreito.

Arêas.- No municipio da cidade deste nome existem minas
de carvão de pedra e ferro, segundo affirmação do engenheiro
João Jaques Brunot, quando encarregado de explorações pela pro
vincia.

A cidade de Areas faz parte da Comarca elo Brejo.
Bezerra.- Na serra de te nome, distante sois ou sete

loguas ao nordeste da cidade, tem-se encontrado pedras finas, cujo
valor não tem sido suflicientemente bem avaliado.

Cabaceiras.- Nos suburbios da Villa existem minas de
ferro e íman, e no logar denominado « Pedrinhas» outra deste
ultimo metal.

Um naturalista que andou viaja,ndo pela Província denunciou
a existencía de ouro, carvão de pedra e enxofre em varias pontos
do municipio.

Campina Grande.- Termo da comarca de seu nome.
E' rico este munícípio em minas de ferro, e outros metaes.

Campina Grande dista 3~ leguas da capital da Provincia, e qua
si outro tanto da cidade de Mamanguape.

Cariry.- Nesta serra consta haver ferro, enxofre, salitre,
ouro, crystal de rocha e outros mineraes.

Caxexa. - Esta serra demora nas vizinhanças do Brejo
d'Arêa. O naturalista Brunet quando em explorações pela Pro
vincia descobriu nella pedras preciosa, assegurando tambem a
existencia de minas de ouro e outros metaes nos terrenos

, adjacente .
Curima1:.ú.- Nas serras deste nome, principalmente na da

Caxexa que demora justamente nos limites do município de Bana
neiras, existem jazidas de ferro magnetico, cuja exploração não
tem sido realizada até o presente.

Misericordia.- Este município possue minas de ouro,
chumbo e ferro, descobertas em i860 por José Jacomo Tasso
Junior e João Edwin Roberts.
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Piancó.- Esta comarca, cujo territorio pertenceu antiga
mente ao districto de Pombal, está di tante da capital cerca de
cem leguas e doze do mencionado districto. No riacho das Bruscas
existem mina de ouro que foram exploradas por José .Iacomo
Tasso Junior e João Edwin Roberts.

Os veeiros das minas em questão têm os seguintes nomes: i o

Descobridora; 2° Lima; ::lo Azougue; 4,0 Chique-Chique; 1)0
Boa Esperança; 6° Bandeira; 70 Reviva.

Pilar.- Cidade da comarca de seu nome assento á margeIl1
direita LIa Rio Parahyba. No fim do seculo passado de cobriram
se minas de ouro tanto no territorio da cidade, como em varias
pontos da l:omarca.

Souza.- Termo da comarca do seu nome, na proÀimi·
dades de Cajazeiras. Possue minas de ferro.
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« Esta provincia possue ferro, ouro, chumbo, mames, cretaceos
e outras substancias.,

(JoalJ1~im k[a,noel de Maceclo.- COl'ogl'aphi.t do Bl'aziJ.)

• OURO.- José Jacomo Tasso, concessionario das minas de ouro
dos terrenos situados na vil la do Piancó, provincia da Parahyba,
assim se exprime, daudo conta á presidencia da província da
Parahyba dos trabalhos por elle feitos naquella localidade:

" Das explol'ações feita especialmente nos terreoos Interaes do
riacho das Bruscas, desde o ponto em que o riacho do Pinga faz
barra DaquelIe, até á Porteira ou apertado das Cacimbas, n'uma
di tancia de 37,500 palmos, seguindo o curso do referido riacho
das Bmscas, ficaram bem -descobertos sete veeiros distinctos,
ainda que alguns delles interrompidos. ,

Estes veeiros foram designados pelos seguintes nomes: ia, Des
cobridora; 2°, Lima; 30 , Azougoe; l~o, Chique-Chique; 5°, Boa
Esperança; 6°, Bandeira; 7°, Reviva.

Já foram medidas e demarcadas a este concessionario 36 datas
mineraes.

Diz o concessionario que grandes serão as difliculdades a
vencer para lavrar as terras daquella localidade, em virtude
da falta d'agu~, que será preciso ir buscar a duas ou Ires milhas
de distancia.

O concessionaria propunha·se ir á fnglatens contratar uma
companhia para lavrar as minas que lhe foram concedidas.

CARVÃO E FERRO. - Segundo o Francez João Jacques Brunet,
que cm· algum tempo esleve fazendo exploraçõe no interior
da provin(~ia da Parabyba, existem no municipio de Areias
minas de carvITo e rle ferro, e igualmente em sitias proximos li.
vilJa dtl Campina GI'ande, minas deste ultimo.

Nos municipios de Souza e Cabaceiras se tem encontrado
igualmente minas do ferro.
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De todos estes lagares apontados, amai proximo a porto ou
rio nave.ga'.'el é Cam~ina Grande, que ~ista :.:12 leguas da capital
da provmct3, c quasl outro tanto da cIdade de Mamanguape;
sendo, porém, as estradas pessimas e por si sós capazes de
matar qualquer empreza que se tente. »

(Paulo José de Oliveira;.-MEMoRIA ANNEXA AO RELATORIO DO MI
NISTERIO DA AGRICULTURA.)

• Lignito, no Município da Cidade de Arêas.

N. B. Omuzeu nacional possue amostras de anthrachito vindas
das terras de Manoel José da Silva, perto da mesma cidade.

Este combustivel é superficialmente explorado e aproveitado
pelo seu proflrieLario.»

(Ladislá.o de Sow;a Mello Netto.- MEMORIA SOBRE OS MINERAES
COMBUSTIVEIS DO BRAZIL.)

• A existencia nesta provincia, de mina8 de facil exploração,
é um facto conhecido, e cbamo a vossa attenção para uma expo
sição relativa a este assumpto, e que seu autor Dr. José Servia
Ferreira, medico em Oeiras, deixou com outros papeis e docu
mentos na secretaria da Presidencia. Della vê-se que o solo deste
districto é abundante en1 ouro, ferro, mercurio, pedra·hume,
alvaiade, salitre, sal-commum, acres de diversas côres; tabatinga
(especje de argilla empregada em caiações de casa, e que, por seu
brilho e adherencia é superior á cal), em pedras de fuzil, rochas
calcareas, etc., etc. »

(RELA.TORIO DA. PRESlDENC!A. - A.PRESENTADO Á A.SSEMBLÉA PROVINCIA.L
EM 1860.)

Ferro lDagnetico da Serra da Caxexa

• O Sr. Brunet, naturalista Francez, encarregado de fazer ex
plorações por ordem da Presidencia, colheu muitas amostras de
ferro na Serra de Caxexa, districto do Brejo d'Arêa. O Sr.
Brunet classificou estas amostras como mineraes de ferro me
teorico e magnetico, superior ao ferro da Suecia.

Não sei em que se fundou o Sr. Brunet para classificar estes
mineraes de ferro como meteoricos; porém certamente não
são magneticos, porque o iman não tem acção sobre elles. A
textura, a côr do pó, e finalmente o resultado do ensaio me
autorizam á classifical·o como ferro oligisto, micaceo ou granular.
Esta especie de mineral de ferro, quando puro, isto é, totalmente
separado da ua ganga, prod'nz de 66 a 70 por cento de ferro;
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é portanto o segundo em riqueza metallica depois do ferro
magnetico, com o qual e encontra mui tas vezes no mesmo ja
zigo. Da curta exposição feita pelo Sr. Brunet, no seu omcio
dirigido á Presidencia, pude colligir que o terreno onde elle
encontra estes mineraes pertence á formação CTetacea; mas
como estes mineraes de ferro têm os seus jazigos em terrenos
mais antigos, devem quanto a mim ser considerados como mi
neraes de alluvião, achando-se portanto os seus verdadeiros
depositas muito longe do Jogar onde foram encontrados acciden
talmente disseminados. As amostras que vieram accusam fortes
roçamentos, porque os seus augulos e arestas estão arredon
dados, e as faces lizas e como polidas. O mesmo Sr. Brunet
diz ter encontrado estes fragmentos desde o tamanho de uma
pitomba até ao da cabeça de um menino, de mistura com seixos
rolados. diversos silicatos, etc. etc., o que, me parece, confirma
a minba conjectura .•

(SOOIEDADE VELLOSIANA.)
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Concessões vara eXllloração e lavra 11e mineraes

Jose Jitcorno Tasso Junio?" e Joéio Edwin Roberts. - Decreto
n. 2444··de 27 de Julho de 1859. - Concede-lhes permissão para
explorar ouro e outros minel'aes nos sertões desta Provincia.

Esta concessão foi prorogada por cinco annos pelo Decreto
n. 3260 de 28 de Abril de 1864, e ainda novamente por igual pI'azo
pelo de n. 4545 de 9 de Julho de 1870. Identica concessão foi feita
pelo mesmo Decreto para a Provincia de Pernambuco.
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l[~lITES

Esta província limita ao Norte eom as da ParahylJa e Ceará j ao
Snl com AlaO'ôas e Bahia ; ao Oriente 0111 o Oceano l\tlanlico e
Alagôas, e ao Occidente com o PiaullY e Bahia.

POSIÇÃO ASTRONOMICA

A Loug. da provincia, toda meridional, abrange o terrilorio
entre 7° 10' 4.0" ; a sua Long. toda oriental é enlre 10 e 8° 25' .

CLIMA

o clima desta provincia é excellente, variando;1 ua tempera·
tura segundo a nalUl'eza do terreno.

Só tem duas estações, 'a saber: a chuvosa qu vai de Março a
Julho, e a sêcca de Agosto a Fevereiro.

COMARCAS

La CAPITAL

Municipio : .

2.'" OLINDA

Recife.

3.'" lABOATÃO

Jaboalão.

lj.a PÁo n'ALHO

.. , . Páo d'Alho e Gloria de
Goitá.
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ii." CABO

Municipio .

G." ESCADA

»

G3bo e Ipojucn.

Esc3da e G3melIeir3.

»

»)

»

7." RIO FomlOZo

Rio Formozo e Serinhaem.

8." COYANNA

Goyanna.

9." ITAMBÉ

Hambé.

10. CAllUARÚ

») ... • • • .... • • • • • .... • • Caruarú e S. Bento.

H. LI;\lOElHO

» Limoeiro.

12. BONITO

» " .•.........•.. '._. o. Bonito.

. »)

»)

13. PALMARES

....... , '.' Agua Preta e Palmares.

1q,. BARREIRO

Barreiros.

..

15. VICTORIA

» . . . . . . . .. . . . .... . . .. . Santo Antão.

16. BOM .JARDIM

») '.' •.. '" . Bom Jardim.

i7. PANtLLA

») • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • PaneIlas.

i8. BEZERROS

» . . . . • . . . • • . . • . . . . . . . • Bezerros .



DE PERNAMBUCO

i9. OURlCUllY
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Municipio . Ouricury, Exú e Grnnito.

}}

20. VILLA BELLA

Villa Bella e Triumpbo.

21. BOM CONSELHO

}} .. '. . .. •. .. . ..... . . . . Papacaça do Bom Conselbo.

22. CI~mRES

)} Cimbres e Alagôa de Bnixo.

23. BUIQUE

» ...•...•.. ' . •.•... ... Buique.

21!. BOA VISTA

)} Boa Vista e Villa Nova da
Boa Vista.

25. BREJO DA MADRE DE DEUS

)} ' . . . . . . . . Brejo da Madre de Deu~.

26. GARANIlUNS

}}

)}

»

Garaubuns.

27. FLORES

Flores.

28. TACARATÚ

Tacaratú.

29. CABROBÓ

)} ..... '. .. .. .. .. .. . . .. . Cabrobó.

30. INGAZEIRA

)}

»

»

Ingazeira.

3i. TAQUARETINGA

Taquaretinga.

32. FLORESTA

Floresta.
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33. PETROLINA

Munici pio ' . . . . . . . . . . . . Petrolina.

3'L SALGUEIUO

») • • •• • • • •• • • • . . • •• •• • • Salgueiro e Leopoldina.

35. TJMDAÚDA

»

»

Timbaúba.

36. AGUAS DELLA

AguDs BelIas.

JAZIDAS MINERAES

Fernando de Noronha.- GI'UPO de Ilhas distantes
uo Cabo de S. Roque 75 leguas. Possue uma abundante jazirla
de excel1ente phosphato de cal, descoberta pelo americano Jewett
em 1879.

As ilhas do grupo em questITo, na cartas inglezas. são co
nhecidas pelos eguintes nomes:

Rooby lsland, M. S. Michael, Egg Island e Platform Island.
Pcla explorações feitas nas mencionadas ilhas, tem-se encontrado
fragmentos de corae no rochedo de que e compoem, o que
faz crer que todas são o re uILado de sublevações do fundo do
mar occasionadas por commoçõcs plutonicas.

ItalDaracá. - Esta iI ha está eparada da torra firme por
uma e pecie de rio semelhante ti um canal estreito e fundo.

Possue depositas de liubito, o quo faz presumir a existcncia
ele alguns bancos de combuslivel mineral; bem assim ferro
oxydado ou hem~tite, ferro de alluvião, calcareo, e argillas do
varias côres.

Muribeca.-Municipio tlrredaelo da costa do mar, cerca
ue quatro leguas, entre a capital da Provincia e o Cabo do
Santo Agostinho. Pos ue uma mina de cobre, cuja importallcia foi
la la em duvida pejo Profe SOl' Hartt, como se· vê da sua memo
ria obre o recifes de coral de ta Provincia.

Pajehú de Flõres.-Esta Comarca demora á margem
do Rio .. Fl'ancisco, qua i fronteira á Joneiro na Provin
cia ela Bahia. No lagar denominado - Araras - ,que fica á
Sudoe te da cidade de Flores, exi tem crystaes de diversas côres
o belIeza.

Serinhaern.- Municipio da comarca do Rio Formozo. No
rio daquel1e nome, perto da estação da Gameleira, duas leguas
pouco mais ou menos, encontrou· se antigamente um mineral
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semelhante a carvão de pedra em telTa pertencentes ao citladlig
Antonio Feneira Neves, serrnndo informação da Cam ara Mu
nicipal de Palmares á Presidencia da Provincia.

Serra do Passira.- Nl'sta serra existe uma impor
tante mina de ferro tiJO bom como o de Ipanema, segundo a
opinião do Engenheiro João Bloem, manifestada ao Governo
Imperial em :1.84,1).

Tacaratú.- No Jogar denominado Fnenda Grande, dis
tante da villa 24, leguas, existe uma min[i de ferro de excel
lente qualidude, descobrl'la por um Engenheiro que audon em
explorações pelo rio S. Francisco.
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• Ouro, amianto, pedra de fJltrar agua, de cal, de amo
lar etc. etc., terra de côres, mm'more rude de Linneu, louzas,
tabatinga .•

(11Ianocl.liyres de Cazal.- COROORAPllU BRAZILICA.)

• Ouro, amianto e outros, faltando ainda indagações scientificas
que ponham acima de conjecturas os thesouros mineraes .•

(Joaquim lilanoel de l1Iaccdo.- COROGRAPIlIA DO BRAZIL.)

• Tres fontes d'aguas ferreas que são: uma no jardim em
Olinda, óutra em Caxangá, outra em Apipucos. Uma fonte de
ag-ua salgada, denominada Mofundo, na freguezia de Goitá.
Alóm destes mineraes, existem na provincia muitos outros, que
tôm jazido dGsconbecido pela falta de exames a respeito. Na cidade
de O/ inda se tem achado, por varias vezes, barras de ouro na suo
perfJcie da terra, e, a sim como ahi, temos em muitos outros
logares .•

(Dr. l1Ianoel da Costa Honorato.-DICCIONAlUO TOPOGRAPlllCO. ESTA
TISl'ICO E nrSTORICO.)

« CO~mUSTlVEL ~UNERM,.- a propriedade de Antonio Teixeira
da Neves, ita á margem do rio Serinhaem, e a duas legilas pouco
mais ou menos da estação da Gameleira, fazendo- e algumas esca
vações para a con trucção de uma pequena casa, encontrou-se
nm mineral que, á não ser carvão de peàra, talvez produza o
mesmo etreito pela sua comi tenoia e semelbança.

Em alguns pontos da ilha de Itamaracá tem-se encontrado in
dicios da existencia do combustivel denominado linhito, o que
faz presumir a existencia de. algum banco de combustivel
naquella localidade.
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MrNEIlAL DE FEIlIlO.- Na comarca de Tacaratú, segundo infor
mações de pessoas mais ou menos habilitadas, e entre ellns o En
genheiro explorador do rio S. Franci co, consta exi til' alli uma
importante mina de ferro, no lagar denominado Fazenda Grande,
distnnte dn villa de Tacaratú 2q, leguas.

Na ilha de Itamaracá abunda mais ou menos, em nlguns pontos,
o mirreral de ferro denominado ferro oxydado ou hematiLe, e
tambem o ferro de alluvião.

Ouno.- Corre tambem como certo, seguudo informações do
Engenheiro explorador do rio S. Francisco, que em diver~os

llontos da comarca existem minas de ouro, sem todavia se de
signar nenhum delles.

CALCAIlEO.- A abundancia deste mineral na ilha de Itamaracá
estabeleceu :J1li um ramo importante de industria com o fabrico
de cal, que ella exporta parll diversos ponto da provincia, e par
ticularmente para a cidade do Recife.

ARGILA.- Este producto mineral é um dos que mais con
correm na formação geologica daquella ilha, e grande é n va
riedade de cõres que se notam nas camadas que se acham a
descoberto, seja por desmoronamento, seja por qualquer
causa. ,

(Po,ulo JOSIJ ele Olivei,·a,.-i\IE)!ORIA. ANNELI. AO RELATORIO DO MINIS
~'ERIO DA AGRICULTURA.)

« Authracito em Fernando de Noronha; no morro do Inglez, a
50 pés de altura sobre o nivel do mar.

Linbito. na ilha de Itamaracá; idem na propriedade de
Antonio Teixeira das Neve~, sita á margem do rio Serinhaem e a
duas lerruas da estaç[lo da Gameleira ; naphta o petroleo, no termo
de Ingazeirn. »

(Laclisláo ele 8011:;0, jlello tvetto.-i\fuMOIUA SOBRE OS MINERAES COM
BUSTlVEIS DO BRAZlL. )

Phosphato de cal nas llbas de Fernando de
. Noronha

• A ilha Rala, onde existem os depositas de guano ou phosphato
de cal, é a ultima e a maior d um pequeno grupo de ilbas e ro
chedo que se estendem ao nordeste de Fernando de :Xoronha, em
uma linba que forma o prolongamento do eixo maior desta ilha;
da qual ella dista uma milha marítima aproximadamente.
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Entre a iI ha Rata e Pornando de Noronha existem em linha
recta as pequenas ilhas charradas do Meio, Sella, Ginete e Raza.
Um pouco róra de ta linha, para Léste,' e em frente á ilha Raza,
estão a ilha de- S. José ed us pequenos roubcdos sem nome.

Nas cartas. inglezas estas ilhas s50 denominad~s Rooby Island,
Mt. St. Michael, Egg Island e Platform Jsland.

A ilha Rata é de fórma irregular, tendo cerca de kilonietro e
meio de comprimento e meio J ilomotro de largura. Abstrahindo
dous longos o estreito" promontorios rochosos, situados um ao
Oriente e outro ao Occidente, a sua fórma é bem representada por
um triangulo, tendo por base a margem meridional e por vertice
uma ponta proeminente ao lado seplenlrional. As suas margens
são escarpadas, exceptuando, porém, urna pequena praia coberta
de grandes pedras roliça no lado meridional do promoo tarjo de
Léste.

A superftcie, irregular e accidentadn nos dous promontorios, é
ligeiramente onduh!da no resto da ilha, descendo suavemente da
aHa e escarpada margem septentrional para a margem meridio
nal, tendo naquella urna altura de lt,O metros e terminando nesta
em uma haixa escarpada de dous a tres metros de altura acima
da preamar. A irregularidade do declive é todavia interrompida
por uma collina de fórma redonda, situada perLo do centro da
ilha, e tendo 35 metros de altura.

Os dons promontorios e a elevada margem septentrional que os
une, [armam urna espocie de e pinbaço de estructura geologica
ditrerente da do norte da ilba.

E te espinhaço é 00 trnido de rochas duris ima de origem
plutonica, semelhante ós que formam a ilha de Fernando do No
ronha e as duas pequenas ilhas lle Sella Ginete e S. José.

Entre eslas rochas nola- e grande abundancia de phonoJitho ou
pedra de ino. A superficie ahi está coberta de massas soltas de
rocha e de barro vermelho provenienle da decomposição da
rocha. 'os barrancos vê-se a rocha solida in situ geralmente
nua, mas as vezes caberIa com massas soltas de rocha e barro.
A parle re. lante e maior 'da ilha é constituida de calcareo, o qual,
pela sua di posição e estrnctura, moslra claramente ser prove
niente de recifes de coral.

Enterrados ne te calcareo existem seixos rolados da rocha p!u
tonica, ficando a im provado que elle é de origem mais moderna
do que esta rocha; clemais a semelhança que .os depositas ca!
careos apresentam com o que actualmente estão em via de for
maciio, tanLo na costas destas ilbas como nas do continente Jeva
no' a crer que elles são de formação relativamente moderna e
principalmente de idade quaternaria ou actual.

E la rocha é em geral constitui da de areia calcarea fina unida
por um cimentocalcareo, sendo difficiJ descobrir nella resto;;
do animae de cujo de troços e originou, e que possam servil:
-para provar a idade geologica do antigo rCCl'ife o determinar a re
lação entre as especies de coraes que formam este recife e as dos
aütuae .
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No cume da collina situada perto do centro da ilha foi encon
trada em uma altura de 35 metros acima do nivel do mar, uma
massa conservando ainda alguns indicias de sua estructura origi
naI, e mostrando ser proveniente de uma e pecie do genero
Millepora -, provavelmente ideutica a que tanto abunda nos
actuaes recifes de coral da costa do Brazil.

E' interessante o facto de estar a rocba coralifera (que só póde
formar-se debaixo das aguas do mar) na altura de 35 metros,
porque elle prova que em uma época relativamente moderna a

. ilha soffreu um movimento de sublevação, que não só augmen
tau a sua allura, como tambem a sua área. E te facto dá tambem
a medida da importancia do mesmo movimento. Diversos reta
lhos pequenos de rocha calcarea existentes em varias pontos da
ilha de Fernando de Noronha provam que ella tambem partici
pou do referido movimento.

Nota-se na superficie deste calcareo uma particularidade im
portante no estudo dos depositas de pho phato sobrejacentes: é
que a superficie, comquanto no geral pouco ar.cidentada, ou
ligeiramente ondulada, é muito carcomida e aspera, apresen
tando grande numero de saliencias de fórmas cylindricas ou coni
cas, que se elevam meio metro ou mais, acima do nivel geral.
Assim, o aspecto de uma superficie núa do calcareo, como se
observa em um ponto na parte meridional da ilha, assemelha-se
a de um roçado coberto de tocos de arvores. Entre essas salien
cias ha cavidades descendo em fórma de funi I um metro ou mais
abaixo do nivel geral.

Resulta desta disposição que os depositos acima do calcareo
são de espe sura muito variavel, e que uma sondagem praticada
em um ponto dado póde variar muito de uma outra feita a
distancia de alguns palmos, dando talvez amhas uma idéa .erro-
nea da importancia do deposito. .

Examinando os depositas de phosphato, nota-se uma relação
intima entre a sua distribuição e as divisões estahelecidas sobre a
estructura geologica da ilha, isto é, a da parte composta de cal
careo e :l da construi da de rocha plutonica. Naquella a terra solta
que cobre a rocha é composta quasi exclusivamente de phos
ph~IIO, ao passo que nesta elle é menos abundante, e predomina
um barro vermelho argilloso, proveniente da decomposição da
rocha. Com excepção de um pequeno espaço na ponta sudoeste
da ilha, fronteira á ilba do Meio, e onde a rocha se acha a desco
berto, toda a parte calcarea está revestida de uma camada -mais
ou menos espessa de terra muito fMa e de côr amarellada. com
posta em grande parte de phosphato de cal.

Esta camada, pouco consideravel sobre a colJ ina existente no
centro da i1ba; torna-se de maior importancia nas partes mais pla
nas. Na superl1cie o phosphato está misturado com uma pequena
quantidade de terra vegetal, que lhe dá uma côr parda. Nota-se
tambem sobre a superficie pequenos seixos de fórma irregular,
devidos á cimentação pelo oxydo de ferro da terra phospbatica. Ao
longo da margem septentrional, estes seixos adquirem a vezes

9
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28,03:1
3300

um tamanho consideravel, apresentando um diametro de vinte
centimetros ou mais.

Em alguns lagares apparecem por cima do phosphato pontas
de calcareo, extremidades das aliencias ácima descriptas, ou ás
vezes, pedras soltas meio soterrada . Todavia sobre uma área
consideravel não se encontram pedras, sendo de suppor que o
deposito de phospbato é então mais espesso. ,Não foi possivel, po
rém, verificar isto por se ter quebrado a sonda. Na parte oriental
da ilha, perto do ponto do desembarque, e num lagar onde ap
parecem muitas pedrlls na superficie, fizeram-se duas e cavações,
afim de carre~ar o barco Danutelt'SS.

E Las excava õe, com uma superficie de cerca doe 25 metros
quadrados cada uma e 2 metros de profundidade, mostram uma
espessura de phosphato varinodo de poucos centimetros a dous
metros, sendo esta variação devida a maior ou menor altura das
pontas de pedra, que se levantam do fundo. Verifica-se com a
sonda, que o phosphato desce em certos pontos á uma profundi
d:lde de 3 metros, occupando deprcssõe existentes entre a pe
dras. Calcula-se a e pessura média ne as excavações em cerca
de dous metros, não sendo passivei razer uma medição exacta por
causa da irregularidade da superficie sobre que assenta o deposito.

Em um outro lagar em que não apparecem pedras na super
ficie; e, portanto, onde o deposito parece ser mais espesso a sonda
desce um metro sem enl:ontrar pedras, quebrando-se antes dê
chegar ao fundo do deposito. Em vista da natureza extremamente
irregular da superficie do calcareo, é claro que simples sondagens,
por mais numerosas que sejam, não podem dar idéa exacta da es
pessura média do depo ito, e que só por meio de uma extracção
em grande escala será passivei avaliar exactamente o seu volume.

Tanto quanto e póde julgar actualmente não será exagerado,
abstrabindo os dou promentorios, admittir a espes ura média de
um metro em toda a ilha. ~

(RELATORIO DA COMMISSÃO NOMEADA PELO GOVERNO PARA ELUlINAR os
DEPOSITO DE PllOSPHATO DAS ILHA DE FERNANDO DE NORONHA.)

ANALYSE FEITA 'o PHOSPHATO DE CAL DA ILHA DE FERNAMDO DE
NORONHA

Directoria da Ca a da Moeda. - Rio de Janeiro, 7 de Fevereil'O
de :1880.

ILLM. E EXM. SR.

c A analy e quantitativa a que foi sujeita a amostra de phos
phato da ilha Rata, ultimamente trazido pelo professor Owille A.
Derby, :Jpresentou o eguinte resultado:

Acido pbosphorico ..
Acido carbonico .. , , , '" ' ..•.. " .
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Cal .......•.•....•................•.........
Alumina..............•................•.•.
Oxido ferrico ..•................ " .
Soda .
Potassa , , traços
A()ido sulphurico ....•..... " , ; >

ChIara........................•.......

l
ACidO titanico.... :1,U)

Residuo insoluvel no Selica .. " . . . . . . . :1.97\
acido nitrico ..... Alumina......... :1,00

Oxydo ferrico... 3,78
Agua•.........................•............
Materia organica (pequena quantidade) /
Ammonia (vestigios) '" ~

32,080
9,q.q.0
7,q.20
0,508

7,860

:l.O,992

131

99,56:1

Como V. Ex. vê a proporção do acido phosphorico é aqui
muito maior do que a encontrada na primeira porção enviada
pelo commandante do Presidio de Fernando de Noronha; de
vendo eu, porém, acere centar que havendo-se feito outra ana
lyse da mesma nrnostra apresentada pelo Sr. Derb'y a média do
acido phosphorico foi de 27.265 %.

Deus Guarde a V. Ex.

JIlm. e Exm. Sr. Conselheiro ManoeI Buarque de Macedo,
Ministro e Secretario de gstado dos negocias da Agricultura,
Commercio e Obras publicas.

o Diroelol'

Bento Josá Ribeú'o Sobl'a,qy.

Geologia

COll1M ISSÃO GEOLOG lCA nA PROVINCIA nE PERNAlIfDUCO

No ultimo officio que tive a honra de dirigir a Y. Ex. comum
niquei que havia chegado de urna viagem á região cretacea ao
norte de Pernambuco, cujos resnltados não podendo naquella
occn~ino le\'nr no conhecimrnto de V. Ex'" prometti fazel-o mais
detnlhnd~l1lente em tempo futuro.

A nutureza dos meus trabalhos, que não podem ser discutidos
senão depois de completa a exploração, quando os livros e c01le-
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ções me são ~ccessiveis no laboratorio, juntamente com o f,lcto
de actualmente empregai' meu tempo em razer e registraI' obser
vações e dirigir trabalhos dos meu ajudantes, constituem-me
na impossibi lidade de poder enviar a V. Ex:. mais do que um
resumo do resultado das explorações até aqui feitas. .

Nos· dous mezes empregados em trabalho, a commissão expio.
rou as cercanias de Pemambuco, a bacia cretacea de Olinda,
Maria Farinha, Iguara sú, Itamaracá e Catuáma ; os recifes coral
leiros, e • praias consolidadas. de ILamaracá, a alguma dis
tancia ao sul do Cabo de Santo :Agostinho; a geologia da costa,
desde o Recife até o mesmo cabo, e de toda a linha da estrada
de ferro da S. Francisco.

Em seguida, visitei, em companhia do Dr. Jordão a supposta
mina dt3 cobre de Muribeca, cujo resultado demonstrou que o
metal não apparece alli senão como producto artificial, visto que
se acha em fórma de botões, mais ou menos impressos, e inclusos
em barra vitroza, o qual contém tambem fragmentos de carvão.
O deposito, que é muito limitado e superficial, não é por con e·
guinte natural. .

O districto em que Muribeca está situada é todo composto de
gneiss, e não ha aIli o menor signal de haver o mineral de cobre
em fórma alguma.

O resultado de meus estudos nos recifes da costa comprovam a
perfeita exactidão da opinião, já por milU emittida, a saber, que a
asserção de muitos autores de que o recife de Pernambuco con
tinua com os mesmos caracteres por grande distancia ao norte e
ao sul desta Cidade é totalmente arronea.

Os recifes formados pela separação da costa das praias con
solidadas, pela invasão do mar, são formações locaes que só se
estendem por poucas milhas. Elias nunca se dão fóra da linha
geral da costa, mas sim estendem-se, ou em contar,to com a costa,
ou atravez de certas enseadas formadas recentemente pela incur
são do mar, sendo melhor desenvolvidas a fóz de alguns rios.

Um dos mais lindos recifes desta classe que tenho visto, é o que
se acha ao sul do cabo de Santo Agostinho; esse é notavelmente
compacto e inteiro, excepto na barra do Suápe, onde é muito des
locado. A superficie é extremamente igual, e, visto do lado de
terra, o recife parece ter a regularidade de um muro de alve
naria. Em extensão póde-se comparar com o de Pemambuco.

Encontram-se esses recifes em diversos estados de desenvol
vimento; em alguns lagares até se encontram dous ou tres de
different6s idades, um eparado do outro e approximadamente
parallelos .
. Em quanto a parte solidificada dos recifes que estão perfeita
mente desenvolvidos e já destacados da terra firme se estende a uma
profundidade mais ou menos consideravel abaixo do nivel da
baixa mar, as praias consolidadas mais recentes ou aquellas que
têm sido separadas prematuramente da terra, têm pouca espes
sura e são vizivelmente formações superficiaes descansando
sobre a areia alta da praia.
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Os recifes coraIleiros, com a resaca batendo na parte exterior,
as.emelbam-se, visti}S a alguma distancia, nos recifes de pedra
de areia, e póde- e appro.ximar muito perto delles sem perceber
que sua formação e estnmlura são inteiramente differentes das
destes. Os recifes de pedra de llreial(saudstoneJ, ou praias consoli
dacfas são muralbas de rocba, de 30 a 60 melros de largura, bem
descobertas na oêcasião da maré baixa, em quanto que os de
coraes são largo~ e extremamente irregulares em contorno, e só
uma parte delles fica descoberta na maré baixa. Em vez de e·
rem composto de pedra de areia, são de uma pedra calcarea pro
venien te principalmente do restos do' esqueletos de coraes (ma
dreporas). A opinião de que o coraes são formados pur insectos
marinhos é muito commum, mesmo entre pessoas de educação,
e crê-se geralmente que elles são construidos mais ou menos da
maneira por que as abelha~ construem o seu cortiço.

As nbelbas são aniruaes articulados, e a classe dos insectos é
representada no mar por muito poucas e pecies.

Os coraes não são constl'ucções, mas sim aggIomerações de es
queletos internos, de polypos e acalephos, animaes radiado, intei
ramente dilferentes dos insectos. No meurelalorio final pretendo
dar, em annexos com o resultado com pIeto dos estudos sobre os
recifes coralleiros do Bl'azil, de cripçõe e de enbos de todas as
especies de corae encontrados neotes recifes. Actualmente vejo
me obrig:Jdo <l limitar-me a poucas palavras sobre este assumpto.

O animal do coral, tanto polypo, como acalipbv, extrahindo o
carbonato de cal da agua do mar secreta um e queleto interno so
lido e calcareo. Estes animiles brotam quasi como plant:Js, e des
se modo dão origem as familias compostas de infinidade de indi
viduas unidos organicamente uns aos outros. Os esqueletos
calcareos de ses individuo ão tambem unidos uns aos outros.
Quando uma elessa~ familias morre os e queletos unidos canseI"
vam-se e formam massas mais ou menos solidas e frequentemente
de dimeuções muito grandes, que se cbnmam coraes.

Nos mares inlertropicaes, ero muitos lagares; onde a tempera
tura média da agua nunca é abaixo 20°6 e a sua profundidade é
menor que 33 m. os coraes crescem freq uen temente com tal
abundtlllcia que formam deposito immenso, os quaes constituem
recifes que ás vezes elevam-se até o nivel da maré baixa, além
dr qual não podem passar, por isso que os coraes não podem
viver fóra da agua. Estes recifes não são compostos de coraes
interiços collocado uns sobre os outros; o coraes, quando moI"
tos ão reduzidos pelos animaes perfurantes e pela acção da agua
ao estado ela areia e lama calcarea, que sendo e tendida por sobre
a superficie do recife, logo olidil1ca formando as im urna especie
de rocba calcarra extremamente compacla e quasi sem e truclu
1'a que pos'a mo traI' a slIa origem. Os recifes do Brazil não ~ão
intciram nte de coraes. Vegetam sobre o recifes e pecialmente
quando estes tem chegado mais ou menos ao nivel ela maré bai :J
umas especies de algas, chamadas mil/epora , que contêm uma
porcentagem de carbonato de cal, tão grandes e duras como o'
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coraes, de modo que, póde-se denominai-as coraes vegetaes.
Estes crescem na parte exterior dos recifeg, onele :JS ondas batem
com maior força, e ahi formam muitas vezes massas irregulares
de Om, 50 a 1m, 00 de altura. Estas milliporas furadas como os
coraes pelos molluscos, vermes e outros animaes, e reduzidas ao
estado de lama areia, auxiliam a formação dos recifes. Ha tam·
bem nos recifes de Pernambuco outra alga marinha, com ramos
flexíveis, consistindo em uma serie de pa'rtes mais ou menos uni
formes ligadas. Esta planta contêm tambem quantidade de cal"
bonato de cal e tive occasião de observar que a areia de- alguns
recifes é em grande parte composta de fragmentos desta. A parte
superior dos recifes que se descobre na maré baixa, é de ordi
nario inteiramente encrustada de milliporas.

Fiz ultimamente um exame dos recifes da vizinhança de Maria
Farinha e nas Candeias. Na maré baixa, estes ficam em grande
parte descobertos e mostram immensas superficies perfeitamente
planas e diversifacadas por muitos poços. Nas Candeias, os reeifes
em alguns logares têm 300 metros de Iflrgura. Quantidade de
milliporas crescem nos logares onde a resaca é mais forte. São
princi pai men te variedades de mil/aporas alcicornis e a sua fórma
varia muito, conl'orme a p05içào em que se acham. Algumas va
riedades silo notaveis pela delicadeza das paragens. Aqui se ap
plica o nome It~,pitan.Qa ou • Gingibre ») a estas mil1!!poras, sen
do o ultimo nome em allu~ão á propriedade que ellas têm de
quei mar quando tocadas com a lingua, tambem queimam a mão
como a physalia.

Algumas especies madreporas crescem nas cavidades do lado
externo do recife, sendo mais abundante uma especie de 8idarás
tl'aea (S. stellata) que frequentemente formam cabeças, mais ou
menos bemisphericas, tendo mJOm de tliametro. A parte externa
do recife parece descer repentinamente na agua em uma pro
fundidade regular. No lado interno ba uma ml.lrgem que está
sempre submersa, e nesta crescem mais ou menos abundante
mente varias especies de llfillppora, Acanthastmea., POl'ites, 8ide
rast1'aea, Mussa" etc., juntamente com algumag egpecies de Halcy
noideos, como por exemplo Plexaurella dichotoma e Hymenogol'
,qia quercifoIia.

Sendo a agua no lado interior dos recifes de coraes, ao longo
da co ta de Pernambuco muito rasa e ordinariamente algum
tanto suja, os coraes não florescem tão luxuriantemente como nos
recifes dos Abrolhos; comtudo colleccionamos nesse recifes
todas as especies encontradas nas cercanias dos Abrolhos e mais
alguma fôrmas novas.

A collecção de eoraes feita durante a exploração dos recifes é
extrem:Jmente bella, contendo alguns especimens magníficos, espe
cialmenie de milleporas e da-linda especie de llfussa, com que
o prufe SOl' Ferrez,me honrou associando meu nume ao della.
A preparação desta immensa collecção tem·nos custado muito
trabalho e cuidado.
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Debaixo da minha direcção M. Ferrez fez uma admiraveJ serie
de estudos phothographicos das principaes rórmas de coraes que
dizem respeito á formação dos reci fe .

Os reei res de carnes da costa do Bl'azil não e tão correctamente
delineados, ainda nos melhores mappas. Seu estudo é de muita
importancia tanto para a navegação, como para o melhoramento
dos parlas. Os.recifes serão sempre origem de perigos á navega
ção alé que a região occupada por elles seja scientilicamente .ex
piorada. Em outros paizes e alé nas ii has do Pacifico estes recires
tem sido estudados com extremo cuidado.

Tive a felicidade de averiguar em Olinda a exi tencia de
camadas de teneno crelaceo, as quaes forneceram numero con
sideravel de fo sei". Estas rochas silo quasi horizontaes e for
mam a base do morro, sendo a parte superior deste de formação
provavelmente terciaria e campo la de uma serie .de camadas
de argilla e areia, dispostas horizontalmente.

Na lagar denominado c Forno de cal », situado a pouca dis
tancia a Oeste de Olinda, encontra-se um calcareo branco e
compacto que occupa uma po 'ição e tratigra[]camente inferior
as camada de 01 inda.

Ahi o Dr. Freitas e eu colleccionamo alguns fl1sseis, prin
cipalmenle gasteropodos e dentes de tubarão. Esta formação é
melbor expo ta em Mitria Farinha, localidade explorada peja
primeira vez em i870, pelos meus ajudantes Derby e Wilmot.

este Jogar acha-se uma serie de rochas calcareas, mais ou
menos puras, do schistos e pedra de areia, tudo disposto qua i
horizontalmente. Diver as camadas são muito fossiliferas, e nos
poucos dia que estivemos na localidade, {jzemos uma col/ecção
de muitos mil especimens, en.tre os (juaes ha grande numero de
especies novas. .

E' impossivel dar agora idéa cabal desta eoUecção.
Dos vertebrados encontramos os dentes e vertebras de diversas

especies de Selachianos.
O molluscos abundam e são representados por especies de

Nautilus por u:n grande numero de gaster01Jodos e larnello
branchios. Desta ultima classe o meu ajudante, o Sr. Rathbun,
já descreveu as seguintes especies provenientes da coUecção
feita em i870 pelo Sr. Derby.

Cardium Soaresanum.
Cardita .Mor,qunianu.
Cardita Wilmotti.
Lucinu tenella.
Arca Orestis .
Arca (cuculleu 'I) Hat'tt.
Nucula ilfariaé.
Teltina Pel''/lumbucensis.
Gryphaca sp.
Exogyra latel'alis.
Callista M. Grathiana.
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Leda Seviftiana.
Ledu Bmziliensis.
Cucullea Sub central is .
Os articulados são repre entados, entreloutras cousas, por uma

beIla especie de caranguejo, do qual se encontra na rocha, muitas
mãos ( pi nças ).

Estre os radiados podem mencionar-se diversas especie de
coraes' e er.hinoides. Destes ha, entre outras fórmas, uma especie
de Cidal'is.

E' tão importante esta região que fiz levantar com muito
cuidado um mappa.

A parte relativa á exploração em instrumentos foi feito pelos
Drs. Jordão e Freitas, os quaes merecem louvor pelos resultados
qne obtiveram nesta ardua tarefa. Ainda resta fazer alli alguns
trabalhos de nivelamento neces arios I ar& completar o mappa.

Tenho a sati fação de dizer que os tr~balhos nesta localidade
são valiosissimos, tanto pelo lado economico, como pelo scien
tiflco.

Visitei graude parte da Ilha de Itamaracá e fiz uma viagem
em redor da mesma, em uma barcaça que bondosamente me
foi fornecida pelo Sr. Frederico Soares, á quem sou agrade
cido pelos relevantes serviços que me prestou na mesma explo
ração ao norte de Pernambuco.

A ilha, já celebre na historia do Brazil, e notada pela excel
lente vinha, é um ptateau, de cerca de 30 m de altura, composto
de camadas terciarias sobrepostas a camadas cretaceas, as quaes
se vêm ao longo da ba e das terras elevadas. Estas rochas
cretaceas consistem, em parte. de .calcareos que são uzados cm
pequenas escala para a calcinação. ODr. Freitas teve a felicidade
de encontrar em Iguarassü uma pequena, porém extremamente
interes an te, collecção de fo seis, entre os Quaes figuram um
grande dente de uma especie de tubarão. Sobre essa localidade
serei mai, minucioso no meu relataria final.

A cidade de Pernambuco está ituada em uma planicie baixa,
chata, de depositos recentes, formada pelo enchimento de uma
bacia profunda escavada nas rochas terciaria, terreno Que hoje
e e tende ao redor della em uma erie de terras elevada que

gradualmente approximam a co ta para o lado do sul da cidade;
as terras elevada continuam ao longo da parte occidental da
estrada de ferro de . Francisco até o Cabo, ponto em que atra
ves am a estrada e correm em direcção léste para o cabo de
Santo Agostinho, ramificando-se uma linha de morros baixos
que correm em direcção norte por algumas milhas perLo da
costa. Perto de P l'llambueo os platenux campoem· e, na mór
parte, de camadas ter iaria , porém seguindo TOllis para o uI
llpparecem bebaixo destas o gneiss e outras semelhantes rochas
metamorphicas; e da viIla 00 Cabo até Dna a formação é toda
de gneiss. Todo o terreno percorrido pela estrada de ferro é
geologicamente muito interessaute, devido ao facto de que a
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estructura é monotona e a estarem as rochas em geral pro
fundamente decompostas, o que torna os trabalhos estratigra
phico muitó diffil:eis.

Na região metamorphica, principalmente no Cabo, fiz uns
estudos interessantes concernentes a decomposição do gneiss e
outras rochas semelhantes á formação de bloque de decompo
sição e ás formas topograpbicas resultantes do gasto de super
ficies decompostas.

Estes estudos serão todos iII ustrados por grande numero de
photographias, Nossa collecção de vistas photographicas sobe
actualmente a mais de cem negativos (Chapa dupla), os quaes
serão muito valiosos para dar uma idéa definida e clara das
regiões exploradas pela commissão.

Quando nos achamos no campo temos muita opportunidade
para fazer collecções zoologilJas, e posto que não me haja esfor
çado muito nesta parte, todavia tenho conseguido obter, além
dos coraes, muitos centenares de especimens, particularmente
de peixes e invertebrados marinhos.

No dia 1.6 pretendo seguir com a commissão toda em estudos
no Rio S, Francisco até a cachoeira de Paulo Alfonso. Já per
cuni parte dessa região que prometta ser geologicamente muito
interessante. Sendo a estação actual propl'Ía para tal estudo,
obriga·me a seguir este mez, antes de acabar o meu serviço
aqui. '

(Gh. ]i'l·ed. lIal'tt. - PERNA)LBUCO, 16 DE SETEMBRO DE 1875,)
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COlloessões para exploração e lanas mÍneraes

Antonio de Paula Fernandes Eiras, - Decreto n. 2435 de 6 de
Julho de 1859.- Concede-lhe permissão para explorar carvão de
pedra e outros mineraes em todo o territorio da Provincia.

Jose J acamo Tasso Junior e J ouo Edtoin Robe7·ts. - Decreto
n. 2444 de 27 de Julho de 1859, - Concede -lhes permissão para e3:-
piorar nos sertões da Provincia, ,

Esta concessão foi Pl'ol'ogada tJor cinco annos pelo Decreto n. 3260
de 28 de Abril de 1864. e novamente pelo mesmo prazo pelo De
creto n, 4545 de 9 de Julho de 1870.

Igual concessão foi-lhes feita pelo mesmo Decreto para a Pro
vincill. da Parahyba,



PROVINCIA DAS ALAGÔAS

LIMITES

Conl1na ao Norte com a Provincia de Femambuco ; ao Sul com
as de Sergipe e Bahia ; ao Oriente com o Oceano Allantico, e ao
Occidenta com a Provincia de Pernambuco.

POSIÇÃO ASTRüNOM:rCA

A Lal. desta Província. toda austral, alcança entre 8° 4,' e fOo
e 32' ; a sua Long. entre 5° 7', e 7° e n8' oriental.

CLIMA

O clima desta Provincia é em geral alubl'e, supposto alq-um
lanto doentio nas margens do Rio S. Francisco, e nas proxImi
dades das lagôas existentes nas vizinhanças do littoraJ.

COMARCAS

La CAPITAL

Município .•...................

2." PENEDO

Maceió.

Penedo, Porto Heal e S.
Francisco de Piassa
bussú.

3." PILAR

Pilar e Santa Luzia do
Norte.

4,.& CAUARAGIBE

Pas o de Camaragibe e
Porto de Pedras.
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5." ALAGOAS

Municipio . Alagôas e S. Miguel.

6." POUTO CALVO

Porto Calvo e lVIaragogy.

7. a ATALAIA

Atalaia e Assembléa.

8." IMPERATRIZ

Imperatriz, Muricy c S.
José da Lage.

9." ANADIA

Anadia, Cururipe e Li
moeiro.

iO. PAULO AFFONSO

Paulo Alfonso e Agua
Branca.

ii. PÃo DE ASSUCAU

Pão de Assucar e Santa
Anila de Ipanema.

i2. PALMElllA DOS INDIOS

Palmeira e Quebrangulo.

i3. TUAIPU'

Porto da Folha (Traipú).

JAZIDAS MINERAES

Camaragibe.- E te rio nasce na serra da Mal'ambaia e
vai lançar-se no oceano, oi LO legun pouco mais ou menos ao
norte da cidade de Maceió. Uma grande jazida de ]juhilo e schi lo
betnminoso e tendendo- e pelo mar, foi reconhecida pelo Dr.
Julio Parigot, como se poderú ver do Relataria do Ministerio do
Imporia do anno de i837.
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Maceió.- Cidade marítima, capital da Provincia. No lagar
denominado Bica da Pedra, duas leguas de distancia da capital,
junto a um canal que une a cidade :í antiga capital, encon
tra-se schisto-betuminoso da formação de lignito fibroso e
composto.

Rio S. Francisco.- Este rio nasce na serra da Ca
nastra na Província de Minas Ge['aes, de uma cachoeira conhe
cida pelo nome de Casa d'Anta, separa esta da Provincia da
Bahia e vai lançar-se no Oceano Allantico.

A' partir da cidade de Penedo até a aldeia de Canindé existe
uma abundantis ima jazida de mame, tão bom ou melhol'
que o guano do Perú, por ser adubado de salitre e materias orga
nicas, atiradas pelo rio, nas suas grandes enchentes, sobre todos
os terrenos baixos que se estendem por todo o sul. da Pro
vincia.

Tão importante descoberta deve:se ao Dr, Schimidt, como se
vê do Rel.atario do Ministerio do Imperio do anno de 184,3.
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Mineralogia

• Este como o reino animal estão nas mesmas condições da
Provinciâ de Pernambllco: no ultimo sómenLe se deve marcar"
extraordinarín abundancia de pescado .•

(Joaqltim l1fonoel de !lIacel/o.-coROORAPHlA DO BRAZIL.)

Em um ponto da costa da Provincia das Alagôas, denominado
lIforro de Camaragibe, existe um de banco combustivel mineral

'conhecido pelo nome de Hnhite.
Este aanco parece ser bastante extenso, pois que elle inter

na-se pelo mar, segundo informações prestadas por pessoas fide
dignas.

Alguns individuas pouco familiarisados com a scíencia mi
neralogica têm denominado este combustivel pelo nome de
ca rvão de pedra, e isto tem dado lagar a mui tas ten tativas e
exames, já por parte do GoV'erno, já por parte de particulares.

O que consta com certeza é que nenhum estudo aprofundado
se tem feito sobre a qualidade do combustível e possança do
deposito mineral, podendo talvez acontecer que seja conveniente
utilisal-o na indu tria.

Encontra- e lambem na província outros productos do reino
mineral, e mesmo o ouro, não havendo dados em que se possa
basear um hislorico a esle respeito, limito-me ao exposto em
referencia a dita provincia.

(Paulo .Tose ele Oliveira. - MEMORIA ANNEXA AO RELATORIO DO MINIS
TElHO DA AGRICULTURA.

Linhlto fibroso e lin hito compacto em camadas numerosas,
a 1~ leguas ao norte de Maceió, li beira do mar, e meia legua ao
sul do rio Camaragibe. Estas camadas de linhito são cobertas pelas
onda nas prea mares.

Scl1isto-bituminoso da formação do mesmo linhito, no mesmo
local j idem, extrahido do lagar denominado Bica da Pedra, a 2
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leguas de Maceió, junlo ao canal que une esta cidade á :llltiga
capital da Provincia.

(Ladisláo de So~~za jl,fello Netto.- MEMORIA SOBRE OS MINERAES
COMJ3USTIVEIS DO BRAZIL.)

• Na Palmeira dos Indios ha diversas serrarias, todas com
post~s de tal aspecto, que bem deixam ver ser ferro ou aço. E
d'ahi para a Villa de Anadia encontram-se as mesmas pedras e
com a mesma apparencia. Esses Jogares são auriferos. I

(Df'. 11lexand,"e .José de l1fell) M'OI"aes.-BRAZIL HISTORICO.)

• Ao Dr. Schimidt se deve uma pequena memoria sobre as
vantagens, que se podem tirar do marne, que diz existir em
extraordinaria abundancia ao longo do Rio S. Francisco, e ser
uma sub.tancia superior ao sa~itre que a Inglaterra importa
do Perú por alto preço para adubo de seus cansados terrenos.

O Governo apressou-se em exigir do Presidente da Provincia
as convcnien tes informaç'ões sobre a extracção e o commercio,
que com aquella mbstancia se póde fazer; mas essas informações
ainda não chegaram. »

(RELATORIO DO MINlSTERIO DO IMPERIO DO ANNO DE '1843.)
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LIMITES

Esta provincia limita ao Norte com a das Alagõas ; ao Sul com
:l Babia ; ao Oriente com o Oceano Atlantico e ao Occidente com a
Babia. .

POSIÇÃO ASTRONOMICA

A Lat. de Sergipe é de 90 5', e iio e 28' meridional; a sua Long.
é de :)0 3', e 60 e 53' oriental.

CLIMA

O desta Provincia é em geral excellente, supposto reinem
febres intermittentes em alguns logares pantanosos. Humido nas
vizin banças do mar, é sêcco entretanto no sertão.

COMARCAS

L° CAPITAL

Municipio .... , ......•.. ' '.' ... Aracajú e SOC80I'ro.

2.° LARANGEIRAS

Larangeil'as, Divina Pas
tora, Siriry Riacbuelo.

3.° E TANCIA

EsLancia, Santa Luiza,
Espirito Santo e Mauá.

lJ,.' PROPRI.,(

Villa Nova, Pro!J1'iá e Pu
catuba.

10
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5." MAROIM

Municipio ......•......•......•

6." LAGARTO

Maroim e Santo Amaro de
Brotas.

Lagarto, Riachão, Simão
Dias e Eluquim•.

7." CAPE~A

............... ...... ~ella e Nossa Senhora
das Dôres.

8." 1APARATUBA

Japaratuba e Rozario do
Cattete.

9.· ITABAYANA

. . . . . • . . . . . . . . . . . . . •• ltaba yana.

iO. RIO REAL

ltabayaninha e Campo

fi. . CIIRlSTOVÃO

S. Christovão e ltapo
ranga.

i2. GUBAR'

Nossa Senhora da Con
ceição da Ilha do Ouro e
Curral de Pedras.

JAZIDAS MrNERAES

A.racajú.- Ca~ital da Provincia a pouca distancia de Co
linguibn, distante do mar cerca de duas legl1as. Possue ouro o
1rata.

Capella.- Termo da Comarca de seu nomo. Em todo o
IOl'1'itorio da comarca enconlra- e ouro de Ilno quilate quasi á
flor da terra, e nbundantes jazidas de mineraes combusLiveis.

Es"tancia.- Cidade de Comarca de seu nome, a sudóeste
da do S. Cllri:lovão. Não só nos arredor s da cidade, como
em todo o terri lorio da Comarca, existem mina de ouro e prata,
e algumas de tal.co em logar denominado Cabeça de Boi.

Itabaynna.- Veja Serra de Itabayana.
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Lagarto.- Termo da Comnrca de seu nome, ao poen te da
cidade de S. Cl1ristovão. Em toda n Comarca eKistem minas de
ouro e prata.

Nas adjncencias da villa exi te uma pedreira, ue onde se tiram
pederneiras de excellente qualidade.

Larall'lgeiras.- Cidade á margem esquerda do rio Cotin
guiba, distante do mar cerca de lJuatro leguas. No rios Poxim e
Salobro encontra-se muito ouro, e mineraes combustiveis de
varias qual idades.

Riacho das Pedras.- E te riacho desagua no valle
do VazabalTis. Possue grandes depo ltos de salitre, como se
vê do seguinte trexo do Relatorio da commis ão Directora da
Exposição Provincial de Sergipe, do anno de 1.866 .

• O salitre bruto extrnhido da terras snlitrozas, que ficam a
margem do riacho das pedras-valle do Vazabarris - torna-se
tambem digno de mensão, não só porque elle ahi . e apresenta
em fortes proporções, mas tambem em condiçõe vant:,josas para
uma exploração lucrativa: além destas massas de terreno
sal itrozo, existem nas verteutes das moutan has que fechelm o
valle do dito rio, grandes fumas e cri ptn que são verdadeiras
nitreiras naturae . Assim n commissão não póde deixar de cha·
mar a attenção do Governo, para este artigo, cuja extrncção póde
tornar-se em uma nova fonte de riqueza.»

Sanla Luzia.- Este Municipio disla da cidade da Estancia
duas leguas. Pussue grande depositas de pedra calcarea ..

Serra de Itabayana.-·Esta serra demora entre os
rios Real e Vnzabnrris. Em uma lagôa e em varios ponto da
serrn encontram-se abundantes minas de pratn, e algumas de
ouro e salitre que nune:l foram esturJadn .

Explorada por D. Hodrigo de Castello Dl'anco, como se vê do
Regimeuto que em outro lagar vai publicado e lhe foi dado para
o serviço da lavra das minas de prata, alli existente., tem
continuado abandonada por ter sido o dito Ca tello Brnnco,
que mal havia dado cúmeço êlOS respectivos tl'abalbos, pelo
braço da serra conhecida pelo nome de - Serra dos Moços,
encarregado de commissão idenlica nas cercancias de Paranaguá
na Provincia Jo Paranó.

O Dr. Custodio Alves Serrão explorou e ta serra em 1.835,
onde de cobria minas de ouro e salitre, segundo affirma o
Dr. Antonio Henrique Leal, no eu Pantbeon Maranhese,
pa"'. 274.

Serra dos Marinheiro8,-Esta serra é urna rami-
ficaç5 da ~nlDrle na de Itababyana'. E' abundantissima em
metaes e mineraes de todas as e pecie',

Serra das Ininas.-E ta serra é UIl111 ramificação da
ue Itabahyana. E' riquissima em minas de prata e DUUO. metae ,
existindo em alguns Jogares excavaçõe tão profunda que bem

L.,
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indicam que, em tempos idos, uma geração desconhecida lavrou.
as jazidas que alli existem.

Nella se encontra nma abertura que, em certa horD do dia,
ninguem póde fixar a vista nas respectiv3s paredes, devido isso
ao grande brilho que o reflexo da luz produz de encontro a
um corpo brilhante de que se 3cba revestida, como succede com
um espelho reflectido pelos raios do sol.

Alli, segundo é voz geral, existem 3S maiores riquezas que o
Brnil possue em metaes e mineraes de todas as especies, sendo
de lastimar que, até o presente, n~o tenha sido explorada por um
engenheiro intelligente e pratico.

Serra dos ~Ioços.-Esl3 serrn é um3 ramificação da
serra de Habahyalla. Nella foi que o Fidalgo Portuguez D. Rodrigo
Castello Branco deu começo 3 grande exploraí.'~o das minas de
prata alli existenles, de conformidade com as ordens que recebeu
da Côrte de Portngal. como se vê do Regimento publicado em
outro lugar.
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• Pederneiras, tabatinga, pedra de cal, de amolar, pedra
negl'3 frltruginosa, que depois de moida dá eKcellente arêa:
auto, sal mal'inho, crystaes, (ouzas, e pedra azul. »

(,11anoel .Ilyr·es de Cazal - COItOGRAPHI,\ BRAZILICA.)

• Ouro na serra de ltabayana; pedel'lleiras, tabatinga, pedra
de amolar, ferro, crystaes, etc., prcannunciam tiqueza mal
explorada. ,

(Joaq!~im l\lanoel ele Mewooo - COIlOGRAI'HI \ DO BllAZIL.)

. . . . . . . . . . . . ..
• Ahi lambem se acham riquezas no reino mineral: algum

ouro se tem achado em um lagar denominado Ladeita, do qual
têm a sua orig-em as crystalinas aguas dos riachos Pindoba e
Agua Quente. Na Capivara se achou uma folheta de ouro que
tinha seis oitavas.

Dentro da villa se descobtem signaes deste metal precioso, e
em distancia de nma legua se admira uma abundantissima mina
de pedra de afiar. »

(Pad,"c jl1al"cos .4ntonio de So!~za - ME~lORI,\ SOBRE A PROVINCIA DE
SERGIPE.)

• f PEDRA CALCAREA. - No município de Santa Luzia existe pedra
calcarea, que ulli é explorada e empregada no fabrico da cal,
sendo o numera de alqueires produzidos annualmente, qui
nhentos. Os instrumentos empregados nesta industria limitam-se
aos seguintes: enxadas c alavancas; e o numero de trabalhadores
a quatro ou seis homen livres.
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TALCO.- TO lagar denomin~do Cabeça de Boi, di tante da
cidade da E,;tancia meia legua, consta existir o mineral lenomi
nado - talco - de que nenhum uzo se tem feito na provincia.

AGUAS THER~IAES E FERllUG1NOSAS.-lTO municipio da villa de
Santo Amaro de Bl'Ota con ta existir aguas tbermaes e ferru
ginosa ; desta aguas nua consta terem os medicos tirado partida
naquella localidade.

ARGILLA, FERRO E CA.LCAREo.-Encontram-se tambem no mu
nicipio da villa de Santo Amaro de Brota o seguintes productos
mineraes: argilla de diITerentes cõres, pedra calcarea, e mineral
de ferro.

De tes mesmos productos, apenas são pl'Ocuradas as argillas
ordinarias e as pedras .calcar as. A extracção ilnnual destes
productos monta a i. 700 carradas, pesando cada uma dcllas -\'O
arrobas; ou em tot~lidade 68.DOO arrobas. Os instl'UmellLos
empregados nesta industria limitam-se á alavanca e á enxada.

O pessoal empregado na extracção da argilla e das pedras
calcareas, canteiros, oleiros e fomeiros de cal, sóbe a DO ou 60
indivíduQs todos !ines.»

(Paulo José ele Oli"eirc~- M8MORIA ANNBXA AO RBr..ATORIO DO ~UNIg
T8RIO DA AORICULTURA.j

Minas de prata de Itabayana

« Em :li de Julho de i67lJ, se deu principio a trahalhar na pri
meira erra chamada das minas de Itabayana que durou 32 dias;
até i2 de Ago to, importou o rol do ponto deste pagamrnto em
3D5:.16 réi , a sislindo nesta administração por :)"pontildor Fran
ci co José da Cunha; por escrivão João da Maia, e por tlie ou
reiro o capit;-,o de infllntaria George Soares de Macedu, no iml e
dimentn de João Bezerra de Souza. Em 25 de Ago ·to se tralltlJ bou
na segundo serro das minas com despeza do rol do ponto (le
i2~318. Em 2i de Setembro de <l6711 e trabalbou na Serra do
Moços e importou o rói do ponto em 8/J1j,39. Cartorio da Provedoria
de Sanlos. Quarderno do Rol do ponto de D. Rodrigo, folba fi e v.'

(M8l\IORIA IN8DITA EX! TENTE NA SECRETARIA DA PRE lDENeIA DA PRO
VINCIA DE S. PAULO.)

REGIMENTO DAS i\llNAS DE PRATA DE ITABAIlYANA

28 do Junho do 1.673

• Eu O Principe, como Regente, e Governador elos Reinos de
llor.tugal e Algarves faço saber a vó.s D. Rodrigo de Cnstello
Rlanco, Fidalgo de minha Casa, que ora envio ao elltaboJamento
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das minas de prata de Itabahyana do Estado do Bra~il, que eu Hei
por bem que no eu tabolamento deJlas guardeis o regimen to
seguinte, por convir a sim ao meu serviço, e augmento destes
Reinos e de meus vnssallos.

Partirei' desta Cidade de Lisboa em direitura á da Bahia de
Todo os Sau los, onde entregareis as ordens que levais minhas
ao Governador Geral do Estado, Alfon o Furtado de lendonça,
e em SUil ausencia a. quem no cargo estiver, e depois de loe
apresenl3rdes este Regimento e communicardes com elle o
negoeio a que ides, vos despachará com toda a brevidade daquillo
que necessitardes, e de que lhe faço aviso. Partireis com as
pessoas que levais em vossa companhia, que são as que troxeram
a am.oslras das dilas minas e outras, e iudo ao sitio deUas vol-as
mostrarão, e em seu beneficio, seguireis aqueJle estyJo, pratica e
iutellligencia que leudes de~te ministerio, e por ser elle da
qualidade que tereis entendido, e convier que sem dillação se
ponha em ell'eito: Hei por uem, quo no entaboUamp.nto destas
minas, e deligenl:iüs que .obre ella haveis de fazer em sua
auminislração, vus dê o Governador Geral AlIonso Furtado de
Mendonça, todo o poder e jllr.isdicção, que para este beneficio
pretenderdes e fór mister. E 1)0 tocante as cousas e deligencias
que ordenardes para o ell aio, o ~Iveriguaçiio destas mina,
guardarão vos as ordens os C,ipitães móres c Officines de minha
Fazenda, de Ju tiça e Guel'l'a do di. tricl0 das ditas minas,
sem contradicç-ão al!.(uma, as im do palavra, como por escripto.

E tereis j urisd icção spbre todos os naturaes moradores e
estantes neJla , os qual' todo para o diLQ elfeito, serão obrjgado.s
a guardar as ditas órdens e mandados, confiando que v.ós u~arei5
de maneira que fazendo-se o qu conviÍm no bem das ditas minas,
e meu. erviço, não haja causa, como e pero, de vossa prudencia;
e pal'<J o "ue vos rôr nece ario das mais Capitanias do dito Estado,
IDan lo ordenar ao Governador Geral delle, e aos Governadores e
Capi t I ()s-móres, Ministros da F-azenda, Jnstiça e Guerra, vos
accurlnm com aquillo que lhes pedirdes e fôr misl.er para bem
das ,jta~ minas e sua ndmini tração, e quando não o façam, o que
de uns e outros não espero, então protestareis contra elles, e
darej~ r.onta ao Governador Gerül para mandar proceder contra
os que lião fir.el'em, COíDO houver por meu serviço.

2°
Parl1 o ministerio destas min-as, em vossa companhia levareis

os m:l!eriaes que pedistes; e juntamente para o primeira servIço
400~ le emprego; e para que daqui vá logo na arrecadação que
convem tudo, Hei por bem que das pe oa que levais, nomeeis
logo J'hesoureiro e Escriviio, á quem dareis juramento, para .que
sirV<Jlll como convem, e ao Thesoureiro, .e carregará o Escrivão
-em receita em um Uvro que para is o e Hie entrega, rubdcado
por um dos Mínistr.os do meu Con elho Ultramarino, Iodas as
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dilas cousas que aqui se vo entregarão, e as mnis que pelo
tempo em diante ma ndardes receber e vos derem no Brazil, e das
entregas passarão os ditos conhecimentos, em fôrma para os
omciaes de minha Fazenda a que tocar, que ser;io vi tos por vôs e
ruhricndos, para constar em lodo o tempo do que entrar em vossa
administração.

3.0

Para o primeiro ensaio e gasto delle, vos mandei entregar
neste Reino lJ,00~000 de emprego, MO arrateis de azougue, e o
mais qua pedistes que conslar3 do livro da receita do Thesollreit'O,
que nomea~tes para dar eontn de tudo, e se despender tudo por
ordem e instrucção vossa; tamhem ao dito GOI'ernador Geral
vos mandei dar ele minha Fazenda o rendimento das baleias da
Bahia até 3.000 rruz:1dos, para vos irdes valendo de·te dinheiro
despendi Lias os lJ,OOnOOO que levais de emprego, por se ent.'uder
que com estas quantias, se poderá continuar este dispendio em·
quanto me dais conla c:>m as amostrns da prata, que tirardesde tas
minas; e a quantia que o Governador Geral mandar entregar,
ol'denareis 'se carregue em recei ta ao Thesoureiro, e della dê
conhecimento em fôrma para despeza do Thesoureiro Geral do
Estado, na fôrma que se declarara no capitulo 20 deste regimento.

Ifo

E porque para averiguação e beneficio destas rn inas, vos
baveis de sel'vil' dos indios e mais gentios domestieados de meus
vassallos, e das aldeias de minha administração, os obrigm'eis que
vos dêm por distribuição nquelles que vos forem nec:essarios
com que igualmente trabalhem todos, aos quaes mandareis pagar
o seu trabal ho na fórma que naquella parte se pra tique.

5°
E dado caso que vos seja necessario valer-vos dos indios, que

ainda não estejam domesticados, mandareis pessoa que vos parecer
á ter pratica com elles, para que com bom modo os persuada
a virem trabalhar nas minas, e a estes mandareis fazl~r os
pagamentos na fôrma que no capitulo lJ,u e vos ordena, e a uns e
outros gentios tratareis com bom modo, n1ifl consen tindo se lhes
faça vexação alguma, antes que pontualmente se lhes assista com
seus pagamentos.

6°
E no pagamento que mandardes fazer aos ditos iudios, usareis

na fórma seguinte - OEscrivão que nomeardes, que hade servir
como Tbesoureiro, erá juntamente Apontador, o qual em um
cademo separado que vós rubricareis, 'lssentará por dias todo. os
indios que trabalharem, e quanrlo se lbe. houver de fazer
pagamentos e tirará um rol do dilO caderno do ponto fito, e
llssignado pelo dito Escrivno, o qual mandareis contar pela pes oa
que vos parecer, e com certidão da dita pessoa, mandareis fazer o
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..
dito pagamento por vo 50 despacho; e porque os indios não sabem
assignar, de como receberam, assignal'eis vós o tal pagamento, e
com outra cel'tidão de como a sim se fez, e verba posta no caderno
do ponto, será levado em conta ao Thesoureiro.

7°
E porquanto o soldo que vó' e os Officiaes de vossa administra~ão

hão de vencer, são por Provisão á parte, e se vos hão de pagar
juros afrectos de minba fazenda na Bahia de todos os Santos,
nella se declarará o que cada um hade vencer por mez, e se lhe
hade paO'ar pelo Thesoureiro Geral do Estado, na consignação que
:1 Provisão aponta, e de que mando fner nvLo no Governador
Geral e ao ProveÇl.or de mi nha Fazenda, e de como estes soldos
h:io de correr do din em que chegardes á Bahia de Todos os
Santos, nella se fará folha particular pelos Oillciaes de minha
Fazenda e com AI vará de correr do dito Govel'llador Geral, e nesta
fórma se vos continuará o pagamento e aos ditos Ufficiaes com
certidão vossa dn sua assistencia, e tra lado da dita folha, e uella
recibos feito pelo Escrivão do Thesoureiro de vossa adlllini 'tração
do que cacla um recebeu, para sali fação do Thesoureiro Geral do
Estado, pela qual se Ille levará em conta o que a sim despender
com o traslado deste capitulo que se lhe Ira ladará na folha.

8°
E porque se tem noticia que além da minas a que ides ha

outras nos cel'lões, Hei por bem que depois de terdes averiguado
e entabolado as do disLricto a que agorfl vos mando, fareis toda
a deligencia para a averigu:1ção dellas. de [Iue fareis aviso ao
Governador Geral, e por sua via me dareis conta com o termo da
diligencia que nella fizerdes, e sitias em que estiverem, e vosso
informe e parecer para dispor o que mais conveniente fór ao meu
serviço.

9°
Outro, im: Hei por bem que sejais Administrador Geral da s

dit(ls minas em quanto ellas durarem e nellas tereis poder e
jurisdicção para seguir o que mais conveniente J'ôr a meu servico,
tendo juntamente co:n a mesma duração o cargo de Provedor
Geral rlellas para pores em nrrecadação o que tocar á minha
Fazenda, mandando carregar em receita ao Tbesoureiro tudo o
que me pertencer das dilas mina, pondo na fórma que 'e pratica
nos Reinos de Castella para nome:!r Oillciaes; e porquanto estas
minas se abrem de novo, e se n:io abe seu certo rendimento, e
mo trando a experiencia que ellas o tem, por ~eu benelJcio não
poder correr por conla de minha Fazenda, com as amostras de
pr:llas que tirardes, e benelJciardes, me dnreis conta do que
ti vordes obrado, e e,-lado dell:is e ~eu rendi menta por monor
com vo so parecer e informa ão do qur. se deve eguir, de que
me Careis aviso, e ao Governador Geral, para que o envie na
primeira embarcação 'lue vier para este Reino, de qu mando
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advertir ao Governador Geral do Estado, para o que não baja
detença, em me vir B dilo aviso e as amostras.

100

As cartas que levais minhas pal'a as pessoas particulares que
resolvi mandar-lhes escrever lh'a entregareis, e vos valereis
delJas no qu:e róI' necessario para ex,ecnção deste Regimento e
beneficio das dita lllinas, e de todas confio que pelo zelo que tem
de meu serviço, não faltarão ao que a eJle tocar, o lhe saberei
gratiflcar; e sendo-vos nece sario gunrnição de soldados para
defença do serviço das minas por causa do gentio bravo intentaI'
descer a elle, vos valereis dó Governador Geral, como lhe escrevo,
e da Capitania que ficar mais viz.inlHl ao Jogar que fór necessario
defender, dando conta ao Governador Geral.

Ho

Emquanto me fazeis aviso, e ao Gov'ernador Geral do que
execnt~l' no entaboJamento destas miuas, o metal qne tirardes
ireis pondo naqnella fórma fIue é de e ty/o, e estando e,rn sua
perfeiç50, o mandareis carregar em receila ;J{l Thesoureiro, que
comvosco servir, sem o divertir'des a antro effeito; e emqpanto
vos não fór ordem minha para o modo em que se ha de dispor e
repartir, tereis entendido que tudo o que derem de lucro a ditas
minas é para minha Faze'nda, e me ireis danrlo conta nas
embarcações que' depois do primeiro aviso e amostras fIue
mandardes viereni para o lleino, com relação do que tendes em
ser, e o seu rendimento para en ordenar o que fêir servido.

Estas Instrucções e Reg-imento pela maneira que nelJe se
contem, seguireis e cumprireis; e filando ao Governador Geral do
Estado do I3razil e aos Illais Governadores u Capit.iíes-móres delle,
Oiliciaes de Guerro e Justiça, Officiaes de l-;linha Fazenda e Jllais
Mini~tro Otl:it:iaes e pessoas do dito Estado a quem pertencer,
qne as~i o cnnlpram e fnçam em tudo cumprir e guardar elll
duvida, nem embargo alfTum, e sem ernlJargo de sens I\.egirnentos
e de quaesqucl' oulra Provi ões e [nstrnccões qu.e em contrario
bajam, porqne 2S im o Hei por meu serviço, c .este valerá como
certo, e não pas ará pela chaneelJ:lria sem embHrgo da Ordenação
L. 20, titulas 39 a 6,0 em con traria. e se reg-i trará nos livros dos
Cou'elhos Ultrilmarinos, e nos tlo Estado do Brazil, FazllUda e
Camara ,aonde fôr necessario e mai partr. ,a que tocar ,para a
todos ser noLorio. Anton,io Serrão de Carv,alho o fez em Lisboa a
28 de Junho de i673. O Secretario Manoel Barreto de 1. P~iva o
fez escrever '. - PRINCIPE.

MiDas de ferro e R.io Subterraneo

c IIIm. e Exm. r. Quando vejo a solici Lude com {Jue V. Ex.
procura desenvolver, e tornar uteis, e interessantes os pr-odu.ctos
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do paiz, nlio poso o deixaI' de levar ao conhecimento de V. Ex.,
haver eu descoberlouma mina inexgotavel de metal, que contêm
a pedra que lenho a honra de ofi"er'cer a V. Ex., quo a primeira
vi ta, parece-me conter prnta, de~c(\nfiando por is o, não fosRe a
mina que o 111 ribeca fora olferecer ao Rei de Porlucral; porém,
sujeitando-a ao exame do Sr. Dr. Gabl'iel àJilitão de V. N. Ma
chado, no laboratorio do Tllosouro publ ico, apenas prod uzio 35 %

de ferro, lJlagu zia, e algullla silil!i[l, como vera Y. Ex. das
Cllrtll que me dirigiu o mesmo DI'. c llmostras a que se referem.
~ão creio desvantajo,o no Imperia scmell13nte de coberta, pela

neces idHde de abundaucia de ferro para ser empregado em es
tradas que facilitem a communicn~ão rupida entre as provincins
do centro, e mais fortificalll·me as idéas a respeito, quando a
mina qoe indico, póde er trabalhada em gTande custo, ficando
di tante do porto do mar sei legoas, que se podem fazer pela na
vegação de escal res, e cauoas até a cbegada da mina.

Devo, ig-ualmenLe, cham:II' a aLLenção de V. Ex. sobre o rio
subterraneo jUllto :i' villn de Simão Dias (p,rovinciu de Scrgipe)
logar onde a falta d'agua potavel em e ta~ão propria obriga os
seus habitantes a procural·a em distancia de mais de duas le·
guas, quando pnr meio de uma fonte artisiana aberta sobre o
tagedo, que se tem como marlllore, cm pequena distancia daria
com o I'io de que faço men~ão, o qual tem de profundidade 22
braças, e i8 a chel{ar a e le, de cendo-se pela llberturll do nHo
do monte, que se ju)ga produzida por algum antig:o vulcão.

As agun. dl' te rio são crystalinas, pouco distn da vilJa, qne
com este grande beneficio se tornarin eln breve opuleuta, pelo
seu cOlllmercio COIll os sertõe da Bahia e Peru[lll1lJuco' pela
lavoura, e pecialmenle do café, que produz em abundancia, e de
urna fjualidllde que as~emelh;l- e no heiro, e f!o to com o de
móca. A falla, pois de lempo, 8 dos meios privaram-mo de fazer
outrns pe,quizas uteis e nproveitilveis ao piliz, especialmente no
mono dos cl'yslne" onde 001 hi uma curiosa collecç~o de peque
nlls pedras. flue live a houra de ofr'recer :í Sua Mage lade o Cm·
perador, Si. pois, V. Ex:. considerar aproveitoveis ns minbas
IJesquizas B quizer verifical·a_ di"ne·se escolher Ullla pes.oa
competentemente habilitada parn ir examinar O' objectos que
refiro, e neste caso me ofrereço para com autorização de Y, Ex.,
guial·a e indicar os jogares onde existem.

Deus Guarde·a V. Ex. pOI' muitos anno .-Rio de Janeiro em
26 de Junho de 1.858.-I1lm. c Ex:m. Sr. Marquez de Olinda,
Ministro e Secretario de E tado dos Negocios do Imperio .•

(:\IonsenhoJ' Antonio Rer'nandes ele Olivcú-a.)
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Concessões nara enloração elavra de lllineraes

Conego Antonio Fernandes da Silvei?'a,- Decreto de 27 de
Julho de 1835.- Concede·lhe permissão para organizar uma com
panhia destinada a lavrar mineraes nas serras de Itabayana Grande
e Canindé,

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto de 8 de Novembro
de 1837,

João Ernesto Vi?'iato de Medeiros e João Pereit'a Darrigue
Faro,- Decreto n, 5015 de 17 de Julho de 1872.- Concede-lhes
permissão para explorar ouro, pt'ata e outros metaes, nas comarcas
da Estancia, Lagarto e Itabayana,

Senador Antonio Diniz de Siqueim e Mello.- Decreto n. 5369
de 6 d Ago to de 1873.- Concede·lhe permissão para explorar
minel'aes combustiveis e outros uas comal'cas de Aracajú, Lal'an·
jeil'as, Mal'oim, Capella e Villa Nova,

João Perei?'a Darl'igue Fat'o.- Decreto n. 5770 de 4 de Ou
tubro de 1874. - Concede-lhe pel'lllissão para explorar OUI'O, prata
e outros metaes na comarca de ltabayana.

JoãO. Pinto d'Oliveira e outl'OS.- Decreto n. 9243 de 12 de
Julho de 1884. - Concede·lhes pel'missão para explorar ouro, prata
e outros metaes na comarc:\ de Itabayana.
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LIMITES

Esta Provincia é limitada ao Norte pelas Provincias de Sergipe,
AIagôas, e Peroambuco ; ao sul pejas do Espirita Santo c Minas;
ao Oriente pelo Oceano Atlantico e Sergipe, e ao Occidente por
Pernambuco, Piauhy, Goyaz e Minas Geraes.

POSIÇÃO AS'rRONOMICA

A Lal. da Bahia comprehende o espaço entl'e 90 55,' e i8° e i3';
a sua Long. é de 5° 30, oriental, e 30 30' occidentaJ.

CLIMA

O desta Provincia é excellente, sendo apenas pouco salubre
em alguns lagares baixos como Rio Pardo, Cannavieiras, Ilheo ,
Camamú e outros pontos. Na Feira de Sant'Anna, Monte-Alto,
Caetité, Jacobina, Urubú, Monte Santo, Sento Sé, Joazeiro e outras
localidades do alto llerlão, encontra o homem elementos de vida
e vigor no ar puro que respira, sempre que preciza curar-se
de enfermidades que, só onde a natureza é perfumada por nma
vegetação luxuoza, póde aIliviaI-o de soffrimentos filhos de uma
constituição debil, ou enfraquecida pelas agruras da vida.

No allo sertão os homens vivem muito, sendo aJli de co
nhecidas certas moIestias que tanto flagellam a humanidade
como a phthisica pulmonar, as febres palustres, as cnmaras de
sangue, as escarlntiuas e outr:ls.

COMABCAS

'I .o r.APITAL

Municipio . S. Salvador.

2. n AllRANTE'

Abrantes, MaLta e S. João.
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3." CACHOEIRA

Município . Cachoeira.

4. a SANTO AMARO

Santo Amaro, S. Fran
ci~co e Maragogipe.

5." NAZARETH

NazareLh, Jaguary e Ita
parica.

6. a VALENQA

Valença.

7." CONDE

Conde c Abbadia.

8." INHAMBUPE

Inhambupe.

9. a ITAPICURÚ

lLapicurú, Soure, Pombal
e Entre Rios.

10. CAMAMÚ

Camamú, BarcelIos, Barra
do Rio de Contas e Ma
rabú.

ii. ILHEOS

II beos e Olivença.

f2. PORTO SEGURO

Porto Seguro, Trancozo e
Santa Cruz.

f3. CARAVHLAS

Caravellas, Viçoza e Porto
Alegre.

1.11. FEIRA DE SANTA ANNA

Feira de Santa Anna.
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Município . Alcobaça e Prado.

i6. TAPEROÃ

Ta~eroá, Santarem e
Cayrú.

i 7. CA.NNAVIEIRAS

Bel monte e Cannavieiras.

i8. ALAGOINHAS

Alagoinbas.

i9. PURIFICAÇÃO

Pnrifir.ação.

20. GEREMOABO

Geremoabo.

2i. VICTORIA

Victoria.

22. CAMISÃO

Santa Anna do Cami ão
e Orobó.

23. MONTE SANTO

Monte Santo e Tucano.

2lJ.. JOAZEIRO

Sento Sé, Joazeiro e Capim
Grosso.

25. JACOBIKA

Jacobilla.

2ê. MARACÁS

..................... Maracás.

27. CAETITÉ

Caetité.
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Municipio

PHOVINCIA

28. RIO DE CONTAS

Minas de Rio de Contas.

29. LAVRAS E DiAMANTINA

Santa Izabel e Lençóes.

30. URUBÚ

Urubú.

3i. CARINHANHA

Carinbanha
Eguas.

32. CHIQUE-CHIQUE

e Rio ·das

Piliio Arcado e Chique
Chique.

33. RIO DE S, FRANCISCO

Barra do Hio Grande.

3g,. CA~fi'O LARGO

Campo Largo e Santa Rita.

35. VIL LA JliOVA DA RAINHA

..................... ViJla Nova da Hainha.
36. AMOUGOZA

Tapéra.

3~. SANTO Al'iTONIO DA BARRA

SnnLo Antonio da Barra.

38, nOM JESUS DOS ~IEIRAS

Bom Jesus dos !\feiras e
Brejo Grande.

39. MONTE ALTO

Monte AILo.

fiO. lIiACA !fÚBA.

l\facah úbas.

H. AREIA

Areia.
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Abrantes.- Municipio da comarca do seu nome, 7 Ie
guas ao Norte da capital da Bahia. Junto á villa existe uma
mina de graphito, descoberta. em 1.81.6 pelos majores de enge
nheiros Guilherme Christiano Feldner e Luiz d'Arlencourt,
quando andavam pelo interior da Província procurando jazidas
de carvão de pedra.

Abrólbos.- As cinco ilhas conhecidas por essa denomi
nação, demoram em frente á barra do rio Caravellas, no con·
tinente meridional da Provincia, achando-se tres deli as quasi
que ligadas entre si, e duas mais distantes cerca de meia legua.
Nas ilhas em questiio consta que existe pl1osphato de cal, senão
mellJor pfllo menos igual ao de Fernando de Noronha, emrazão
de ser adubado com materias organica , provenientes de grande
quantidade de passaras e animaes,:que habitam aquellas paragens.

As tres mais importantes ilhas são conhecidas pelos nomes de:
Santa Barbara, Redonda e Seriba, achando-se na 1.n o pllarol que
,I!li existe.

Acaraby.- Este rio tem sua origem na serra dos Aymorés
e segue até Camamú. Possue turfa e outras substancias proprias
para a fabricação de gaz.

Agua Suja.- Este rio demora ao Norte da villa de
Minas do Rio de Contas, cerca de tres leguas, tendo sna nas
cença na serra de Itabir3. Dizem a pessoas entendidas, que
nesse rio existem as mais ricas minas de ouro da Provincia, e
atlirmam que se fôr mudado o leito do dito rio para o Arraial das
Furnas, verdaueiros tbesouro serão descoberto nessa localidade.

O ra gão preciso para semelbante mudança, é calculado em
meia legua no m3ximo.

Alpargat,a.- Este rio nasce na serra do Gagáo, e recebe
cm seu curso as aguas do Catinga Grande, que vem da serra do
Sincorá. E' rico em diamantes.

Andarahy.- Povoação entre os Rios Paraguassú e C,achó,
nas vizinhanças dos Lençóes e de Santa Izabel. Possue lavras
diamantinas e minas de ouro, que não estão exgotadas.

Arubã.- Esta serra demora no districto da Conquista do
ertão da Ressaca, na r:omarca de Caetité. O capitão-mór, João

Golçalves da Costa, foi quem, em 1808, descobriu as minas de
ouro que se encontram nessa serra.

Arueill.'as.- Lugarejo nos limites das comarcas de Chique
Chique e Urubú. Em 18[12 descobriu-se nessa loc31idade uma
riquissima lavra de diamantes, que não está exgotada, não oh •
tante ter sido muito explorada.

ii
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Ascesi.- Ribeiro de pouca importancia na Comarca de
POl'to Seguro. Possue ouro, amet,hystas e outras pedl'<ls pl'eciosas.

Deste rio occupa- e Rocha Pita na sua historia da America Por
tugueza, no trecho em que dú uoticia da viagem feita por Sebastião
Feruando Tourinho ás cabecei rll do Rio Dôce.

AS8uruá.- Serra na Comarca de Chique-Chique. E' abun
danti sima em mina de ouro, prata, chumbo e pedras preciosas.

Em outro Jogar damo noticias das riquezas existente nessa
serra, bem assim da correspondencia trocada entre o Presidente
da Provincia e o Ministro da Fazenda ácerea da descoberta dessas
minas.

Barra da Solidão.- No logarejo deste nome, duas
legua ao Norte de CocaI, existe uma lavra de diamantes, que não
está exgotada.
Bedengõ.- Este riacho demora nas cabeceira do rio da

Cachoeira. Em 1813 Balthazar da Silva Lisbôa publicou uma
Memoria em que deu noUcia de uma importante mina de ferro
que alli existe, e de cujo exame fora encarregado.

Borracha.- Veja Sel'm da B01Tacha ou Serm do Paulista.
Brejo Grande.- Nesta Cõmarca existem mina de ferro

e de carvão de pedra, em todo o tenHorio que egue para São
Bom Jesus dos Meiras, e dahi até Queimadinhas, Estação da Es
trada de Ferro Central.

O ferro é encontrado na serra em grande abundancia, e o car
vão nos terreno baixos, o que evidencia-se pela presença de
calcareo branco e outros signaes indicativos da existencia de
semelhante mineralnaqueI1as paragens.

As terras do Brejo Grande são Jertilissimas e muito proprins
para o plantio da vinha.

Drumadinho.- Este rio demora na cabeceiras do Rio
Brumado, confluente do Rio de Contas. Possue ouro de 23 qui
lates em grande abundnncia.

Cachõ.- Rio confluente do Pnraguassú, na Comarca de
Mina do Rio de Contn . E' abundantissimo em minas de ouro,
havendo indicio de existirem tambem outras de prata.

Cachoeira.- Cidade importantissima da Comarca de seu
nome, a sente em nmbas as margens do rio Paragua ·ú, nas pro
ximidades da serra Timbóra. Além das minas de ferro da erra
da Conceição, Riacho Bedenrró na cabeceira do rio da Cachoeira
e outras, e das de cobre e outros productos que se encontram nas
povoações de Belém, Muritiba, S. José e Genipapo, consta que
duas leguas acima do Rio Paraguas Ú, no 10'5ar denominado Bahú
a ú, existem lavra diamantina, que nunca foram exploradas.

Cachoeira do Inf·erno. - Esta cachoeira demora no
Municipio de Tucano, da Comarca de Monte Santo. Nas pedreiras
que margeam a cachoeira encontram-se hierogliphicos, indicando
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que uma geração ::mtiga alli existiu, empregada em trabalhos de
mineração.

As terras do arredores são rica em minerae de varias es
pecies, como ouro, prata, cobre e outras preciosidades.

Caet.ité.- Nos rios e seras desta Comarca, segundo affirma
Ignacio Accioli, nas suas Memorias Historicas da Bahia, existem
grandes depositas de amethystas e outras pedras preciosas, como
crisolitas, topasios e pingos d'agua ; não fali ando nas minas de
ouro que se encontram por toda a parte, nem nas pedreiras de
granito, marmores, crystaes brancos, pedras de alumaria de côr
azulada, ditas ferrea etc. etc.

Não ha serviço algum de mineração nesta Comarca que me
reça attenção, ;i não ser a extracção que um ou outro individuo,
que transita pela estrada que segue para a cidade de Grão Mogol
na Provincia de Minas, faz de amethystas que vai encontrando
pelo caminho.

Cajueiro.- E te rio na ce na serra do Andarahy pelo lado
de leste, distando de Chique-Chique duas leguas, e quarto da po~
voação de Paraguassú. E' muito rico em diamantes.

CamaJD.ú.- Município de Comarca de seu nome, assente á
margem e querda do Acarahy. Possue minas abundantes em
asphalto, lignito e schi tos betuminosos, e junto a fôz do rio
Camamú schistos amarello, proprios para fabricação de na
phtalina'.

Veja-se em outro logar uma noticia das jazidas de carvão de
pedra, existentes na fazenda Calania 110 mesmo l\lunicipio.

Cannavieiras.- Municipio da Comarca de seu nome,
entre o rio Pardo ou Patype ao Sul, e o Poxim ao Norte. Além
de marmores lindissimos, uma abundantissima lavra de dia
mante ,em terras baixas e pantanosas, tem attrahido áqueIlas pa
ragen grande numero de aventureiros, muitos dos quaes pa
garam com a vida a ambição de serem ricos.

Pela proximidade em que e tá Cannavieiras do rio JequitiMo
nha, região afi'amada pelas riquezas que pos ue, é de suppor que a
jazida de que se trata estenda-se a todo o territorio que demora ao
Sul da Comarca .

.A. grande lavra do Salobro descoberta por alguns pretos que se
achavam empregados no corte de madeira!', demora duas legua
distante do Commercio, em terrenos doentios, cheios de febre in
lermittentes.

De Cannavieira a Commercio faz-!'e a viagem em canôas pelo
rio Pardo ácima, e depois a cavalIa até a lavra.

Veja-se o seguinte interessante trecho da Memoria escripta pelo
Dr. Gorceix obre a lavra diamantina do alobro:

« Elia se acha situada a mais de 300 kilometros dos antigos de
positas conhecidos nos confins da Provincia da Bahia, na bacia
do Rio Pardo, e reportando-me ás informações que me foram
dada, já que não vizítei·a pes oalmente, a i2 leguas mais ou

•
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menos do ponto em que este rio se reune ~o .Jequdinhonha no
estuario em qne este ell'semlJeca, Toda a região é plana, ponco
elevada acima do nivel elo mar, p~ntanoza e, (omo indica o
nome, 8alol)ro., as aguas deces se mi turam com as do mar.
Nos arredores não apresenta o lerrcno nenhuma onduelaçiio no
tavel e a cadeia de monlanh~ls rjne separa n bacin do Jequilinhonlw
da do Rio de Contas, ;lllha-se a grnude distanci~ para o Norle.

O solo ora coberto de viçosa vegetação, e a descoberta dos
primeiros diamantes é devida n trabalhadores empregados na
exploração das florestas.» .

Os terreno da javra em que tão fornm declarndes diamanlinos
pelo Decreto n. 886lJ, de 3 de Feverei 1'0 de 18 3.

C:al)im Grosso. - Vej a.- Pa11lbú.

Caravellas.- Cidade as ente ii margem septentrional dn
bahia de seu nome, distante do canal que corre entre Abrúlhos
cerca de uma legoa. Possue mineraes e metaes de todas as
especies.

Catinga Grande.- Este rio na ce na serra do 8incor~l, e
vai lançar-se no Alpargata, que vem da serra do Gagáo. Possue
grandes riquezas em diamanles e outras preciosidades.

Catolés.- Povuação pel'lo da serra das Almas, na Comnrca
de Minas do Rio de Contas. Possue minas de ouro.

Chapada.- Esta serra demora no Municipio de Santa
Izabel de Paraguassú. As ricas lavras dia m:mtinas dessa serra
foram descobertas em 184/1< por um tnl José Pereira do Prado.
8upposta tenham sido muilo trabalhadas, com tudo aiuda possuem
grandes riquezas.

Chapada Vellia.- E te di tricto está distante tres legoa
de VilJu Velba, e faz parle do arraial de Matlo Grosso. Possue
minas de ouro e cobre nativo, bem assim abuudnntes lavras
diamantinas.

Cayrú.-Municipio da Comarca do Topero:í, em uma pe
quena ilha que demora proximo á Tinl13ré. Nas ilhas do Lopes,
'I'atuby e Boipeba existem jazida de carvão de pedra.
Chi~e-Chiqu.e.-Mullicipio da Comarca do seu nome

nas proximidades do rio Ipoeira, afTInenle do 8. Francisco. 850
proverhiaes a' noLicias que correm <icerca das milHls de onro, cobro,
ferro e prata, que se encontram espalhadas por todo o terriLorio
dessa Comarca, bem a sim das que existem na serra do Assuruá.
No logar conhecido pelo nome de Gentio existe grande riqueza,
para exploração dr. cujas minas organizou- e nn capital da Pro
vincia, em 1858, uma companhia que teve de dissolver-se não só
por ter perdido todo o seu capital, corno por caUfa da secca que
assolou o serlfio da Bahia.

Um grande deposito de sal, commnrn muito puro e claro, existe
no logar denominado TalJoleiro.
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Cocal.-Na serra de.,le nome, em continuação da do Assumá,
distante 20 legoas de Macalluas, exi te uma lavra ele diamantes'
que não e tá exgotada, bem a sim mina ele salitre, e pedra-hume,
e algumas de ouro e outros metnes.

No MOlTO do Ouro. que Oca ao Oeste da serra do Cocai, é que
nasce o Rio Pari1guassú, conhecido geralmente pelo nome de
Paraguassu:iuho,

As grandes riquezas da serra são encontradas no lagar em que
clla é conhecida pelo nome de Gagáo.
Canlli:~ucã8,- l\(asce e3te rio na serra da Chapadinha, e

corre paralle!o com o rio Mocugé. A. minas de diamantes e outras
pedra' preciosas, existentes cm amhos esses rios, foram desco
berlas em i84,4, por José Pereira do Prado.

Cotegipe.- Neste rio existe uma mina de carvão de pedra,
de cuja exploração roi encarregado em i8i3 Balthazar da Silva
Lisboa.

Em outro lagar encontra-se uma nú~icia dessa mina, e do que
a tal respeito publicou Iguacio Accioli nas suas Memorias Histo
ricas da Bahia.

Cot.oveUo.-Este log-arejo demora entre o Arraial do Mi·
ral1ouro e cidade de Chiquc-Cl1ique, nas proximidades de uma
lagóa que banha a fralda occidental da serra do Assumá. Em
184,i, um mineiro cou hecido pelo nome de Mattos, descendo pelo
rio S. Franci ·co, iustallando-. e naquelle ponto, descobriu uma
rica lavra diamantina, da qual tirou muitas pedras, e encontrou
grandes vieiros de ouro que foram abondonados pela preferencia
dada aos diamantes.

CurraUnbo.- Este municipio demora nas proximidades
de II'Iaragog-ipe. Passa por haver muito cobre na fazenda denomi
nada - Carahiba - com cujo metal, dizem, fóra fundido um
sino para a Matriz de Villa Nova.

Figuras.-Logarejo na comarca de Jacobina, no alto da
serra de seu nome. Possue mi nas de ouro, que não têm sido
exploradas.

Gado Ba'avo. - Serra na commarca de Minas do Rio de
Conta', nas IH'oximidllde$ da de Sincorá. Possue minas de ouro,
que não têm sido exploradas.

Gagáo.- Esta serra é continuação da de Coclll, e della
JllIsce o rio Alpargata. que depois de um curso de cinco leguas
recebe as aguas dI) Catinga Grande, que tem sua nascença na
sena Sincorá. I\a serra do G!lgáo existem grandes lavras
diamantinas e outrd~ preciosidades.

Gent.io.- Este lngarejo demora 12 leguas ao snl do lagar
conhecido pelo nome de Cotovello na comarca de Chique-Cbique.
E' riqui simo em mina do ouro, que não e'tão eX(fotada .

Distante do Gentio, 2'1 leguas, fica a Chapada Velha, rica tam·
bem em minas de ouro, e outros metaes.
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Gloria.- Em um sitio deste nome, na comarca do rio
S. Francisco, perto do rio das Eguas, alfiuente do Corrente, exis
tem jazida de ouro que no mei<ldo do eculo pa ado foram explo
radas por alguns aventureiros, encontrando-se o ouro em grande
abundancia, á flor da terru, nas proximidades do mencionado Rio
das Eguas.

Ilbeos.- Comarca entre Camamú e Porto Seguro, formuda
de vuria ilhas, que deram-lhe o nome. Em todo o territorio desta
comarca encontram- e jazid3s de carviío de pedra, turfa e schistos
betuminosos, e Lambem ouro, ferro e outros metaes na fazenda do
Queimado, oito leguas acima do rio Ilaipe.

O Dr. F. L. C. Burlamaque tendo examinado algumas amos
tras de betume e calcareos empregnados de petroleo, que lhe
foram remetLidas pelo Visconde ele S. Lourenço, quando presi
dente da Bahia, afirmou existir naphta nas vizinhan~:ls dos rios
Cururupe e Marahú, cuja exploração seria, no seu conceito, um
grande artigo de industria e commercio para o paiz.

As minas em questão fOI-am descobertas em 1857 por José Fran
cisco Thomaz do Nascimento.

InfIuencia.- Esta cachoeira dista da povoaçiío de Para
guassú uma legua.

Em Janeiro de 186,5 muitos individuo extrabiram d'alli grande
abundQncia de diamentes, sendo Que um de nome José da Silva
Dutra em um só dia apanhou 1A 1/2 oitavas.

Itaparica.- I1ba fronteira á capital. com 6 leguas de
comprimento e 2 de largnra. Nas extremidades Norte e Sul da
ilha existem jazidas de linhito c a eviche, e não carvão de
pedra como affirma Ignacio Accioli nas suas Memorias Historicas
da Bahia.

Pos ne tambem cobre no riacho Amendoim, descoberto por
José FranciscG Thomaz do Nascimento em 1856,.

Jacobina.- Comarca limitada ao Norte pela serra de
Itiuba, ao Sul pela do Orobó, ao Oriente pelas de Monte Santo e
Feira de Santa Anna, e ao Occidente pelas do Chique-Chique e
Urubú, achando-se o seu territorio cortado pelos rios Ilapicnrú,
Iapicurú-assü e ltapicurú-merim. Possue minas de cobre nas
terras que se estendem para os lados da serra de Ili uba, e ouro
nas montanhas circumvizinhas, e no rio do Ouro, que, dividindo
a cidade da JacÇlbina em duas parte, vai de aguar no ltaplcurú.

Das minas da Jacobina foram remettidas DO c(lrrer dos annos
de 1747 e 1748, para a casa da moeda dt1 capital, 3,8311/2 oitavas
de ouro de 23 quilates.

Jacobina Nova.- Este municipio, vulgarmente conhe
cido pelo nome da Villa NOV<l da Rainha, demora 30 Norte de Ja
cobina, d ao Sul de Joazeiro. TOS riachos da Bananeiru e Aipim
exi tem minas de prata, que se suppõc serem as do historico Ri
berio Dias, pelas grandes excavações c galerias que Sd encontram
no solo, em direcção á Gruta dos Abreos no Joazeiro.
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Joazeiro.- Comarc:! á margem do rio S. Francisco, limi
tada ao Norte pelo ribeiriio Curnçn, e ao Sul pelas fazendas das
Pedras o Salgaginha, pertencentes ao Municipio de Sento Sé. São
abundante as mina de prata e outros metae que existem nessa
comarca, a quaes n50 têm sido lavradas até o presente.

No rio Salitre, que demora ao sul do Joazeiro, ha "Tande abun
dancia deste mineral, e nas suas vizinhanças uma gruta subter
ranea para cujo j nterior, que tem a altura da nave de um grande
templo e de largura cerca de 60 palmos, desce·so por uma especie
de poço de enorme diametro.

Conhecida pelo nome de - Gruta dos Abreos -, essa maravilha
foi vizitada pelo finado De embargador Magalhães, pelo Coronel
Justino Tunes de Sento Sé e por Jo é Francisco Thomaz do Nasci
mento.

Lavra Velha........ Ne te logarejo de cobriu-se, em 18q,0,
uma folheta de ouro pe ando 2 2/q, libras, em um insignificante
desabamento de terra abaixo de um corrego sêcco ..

Lavra Velha faz parte da Comarca de lIiinas d.o Rio de Contas.
Mandiocal.- Logarejo na Comarca de Minas do Rio de

Contas. Por ser quasi tão grande como a mandioca, o ouro alli
encontrado, passou o logar a ser conhecido polo nome que actua!
mente tem.

As minas alli existentes são abundantissimas,e não têm sido
exploradas.
~:laragogipe.- No Jogar denominado Capioba, tres le

guas á Nordest do Municipio, existem minas de ferro, que se
acham abandonadas.

Marabú.- Este rio nasee nos montes que demoram ao
Noroeste da povoação de S. Jorge, e dirigindo-se para Esnordeste
vai lançar-se na bahia de Camurú. Todo o territorio que se es
tende por ambas as margens deste rio é abundanLi simo em turfa,
petrolco e naphta.

A villa de Marahú acha-~e situada á marg-em oriental do rio de
seu nome, 2 mil has ácima dos depo ito de turfa, e 4, ao orte dos
de petroieo.

A indu.tria extractiva das substancias ácima mencionada- e tá
sendo explorada com grande provcito pela firma commercial da
capital da provincia, Wilson & Filhos.

A mina de qu~ se trata foram de cobertas em I85'!! por José
Francisco Thoma7. do a~cimento, homem dll grande experiencia
e pratica em ussumptQs de minr~racão.

l\'IaUo Grosso.- Logarejo ácima da Villa de Minas do
Rio de Conta , cerca de dua leguas. Pos ue mina de ouro,
como se verá da noticia que em outro lagar v:li publicado.

JUonte Alto.-Serra da Comarca do seu nome, junto
ao rio S. Francisco. Possue minas ãe saliLre e outros mi
neraes.
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Monte Santo.- Comarca cortada pelo rio Rio Vaza
barris, distante 60 Jeguas da Capilal. Em todo o terriLorio da
Comarca encontram-se minas de ferro e outros metaes.

Junlo ao riacho Giboia existe uma pedra enorme, que se
suppõe ser nm aereolitho, e é tão pesada que nem ~O bois a
podem mover, endo seu peso de 17.300 libras.

l\'IOl~("O do Chapéo.-Logarejo ao Norte de Nossa
Senhora da Graça, na Comarca de Jacobiaa. Nos taboleiros do
Morro do Cbapéo existe nma lavra de diamantes descoberta, no
correr do seculo passado, por um tal Antonio Alves das Vir
gens.

l\'IOIiItto do Fogo.- As mina de ouro da Comarca de
Minas !Í(I Rio de Contas eram conhecidas antigamente pelo nome
ácima, em consequecia do fogo posto nas mattas pelos explora
dores, para servir de signal convencionado, e se conhecer o
lagar em que exsisLiam. Silo tão ricas as minas de ouro do Morro
do Fogo, que ainda hoje e encontra o precioso metal em grnnde
abundaucia.

Mucugé.- Este rio nasce na serra da Chapadinha, nas vizi
nhanças do de Sincorá, e corre paralJelamente com o rio das
Combucas. Pe sue lavras diamantinas riquissimas, descobertas,
em 18Mi" por um tal José Pereira do Prado.

A' margem esquerda do rio eslá situada a cidade de Santa
Izabel, 20 legllas ao Sul da Chapada Velha.

MurilJeca.- Veja-Sena da BOTracltae Serrado Paulista.
Nazareth.- Cidade á margem esquerda do rio Jagua

ripe, distante seis Jeguas pouco mais ou menos de un emboca
dura na Barra Falsa. No lagar denominado S. Gonçalo do
Tunil existem minas de Jinhilo, turfa e sljhistos betuminosos;
e peroxido de manganez nos sitias conhecidos pelos nomes de
Cocão e Sapé.

Estas minas foram descobertas em 1857 por José Frauci co
Thomaz do Nascimento.

Olho d'Agua.-No perimetro comprehendido entre o Rio
de Contas e outro' pontos da Comarca de te nome, occupando
uma superficie talvez de 168 Jeguas quad radas, encontram-se
areias que denunciam a existencia de minas de ouro e outros
metaes.

PaDlbú.-Municipio da Comarca de Joneiro á margem do
Rio S. Franci'co. As minas de ouro que existem nesse Mnni
cipio foram descobertas em 1.71.8 por alguns Paulistas, os quaes
tendo-as explorado, mais tarde as nbandonaram, por terem desco
berto outras mais ricas, como as de cobre e prata da Serra da
Borracha.

O Municipio de P3mbú é tambem conhecido pelo nome de
Capim Grosso.
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Paraguassú.- Este rio nasce do lado de Oe te do 11101'1'0
do Ouro, nas immediações da seml do Cocai, que é uma
continuação do braço da do Sincorá. E' aurifero, e diamantino em
quanto corre na serra; mas logo que a deixa e entra nas
grandes planuras, torna-se pobre de ernelbantes preciosidades.

Paramcerian. - Este rio nasce do lado de Le te do Morro
das Almas, e recebe no seu curso as uguus dos rios do Morro do
Fogo, Cnixa e Remedia, indo depoi3 desaguar no de S. Frnn
cisco. E' muito aurifero.

No lagar denominado Ovos. que demora ao lado direito do rio,
ba schistos betuminosos, petroleo e uma especie de brêo artifi·
cial.

ParaOlerhn das Creoulas. - Este rio demora pro
ximo ás vertentes da Paramerim, mJ comarca de 1I1inas do Rio de
Contas. E' abundantissimo em minas de ouro.

Patipe. - Este rio serve de limite ás comarcas de Ilbeos e
Porto Seguro, e correndo rumo de Léste. recolbe o rio das Salsas,
que demora na. proximidades do Jequitinhonha. No anno de i841.
descobriu-se, nas immediações desse rio, uma pedreira de lindis
simo marmore cór de rozn.

Pé-Ieve.- LoO"ur por entre Santo Amaro e Oliveira. Po sue
minu' de cobre, bavendo indicias da existencia de algumas de ouro
c outros metaes, nas margens e leito de um ribeirão que atravessa
o povoado.

Piraju.<IUiã. - Esta povoação ftlz parte do municipio de
JaguMip~. Nas terras du povoação, segundo affirma Ignacio
Accioli, nas suas Memorias Historicas do Brazil, existem minas de
carvão de pedra.

Porto Seguro.- Comana á margem e querda da em·
bocadura do Rio Buranben, entre as povoações da Pontinba,
Marcos e Pacatá. Além de pedras preciosas, como esmeraldas, sa
phiras, rubins e outras, cncontrum-se jazidas abundantes de li
nhito, turfa c scbistos betuminozos, em todo o terriLorio da
comarca.

Rio de Contas.- Comarcu formada pelos municipios
de Minas do Rio de Contas, Lençóes e Santa Isabei de Paraguassú.
.i\'S minas de diamante e ou~o des a comarca existem espalhadas
pela serra do Sincorá e rios Paragua sú, Una, Preto, Mocugé,
Cambuc.'Ís, Piabas, Rabndo. Lençóes, Andarahy e outros.

Dessas minas foram remettidas para a Ca a da Moeda da Capital,
no unno de i7!J,8, 2!J,,793 i/2 oitavas de ouro.

O Rio de Contas nasce na Serra do Cocal, lagar conhecido
pelo nome de Serra da Tromba, sendo a Villa banhada pelo Rio
Brumado e regada pelo. carregas Gambá e Sacavam.

Todo o territorio da Villa é aurifero.
Rio da Caixa.- Este rio nasce na Serra do Andarahy;

ácima da passagem do Paraguassú, na ComarcJ de Minas do
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Rio de Contas. Além de possuir calcareos, carbonato e argillas
de varias côres e qualidade", bem assim salinas c outra_ sub
stancias, amo tl'as de prala tem ido apanhatlas no leilo e margens
do mencionado rio.

Rio das Eguas.- Esle rio conhecido antigamente pelo
nome de Rio Rico, passou depois a ter o nome que actualmente
lhe dão, em consequencia de ter sido o ponto escolhido pelos
criadores de animaes para correrias em egua bravias.

Possue mina riquis imas de ouro, espalbadas pelos Jogares
denominados Buraco do Gusmão, CutuveJlo, 'l'amarana e Riacho
Vermelho, as quaes não ob tante terem sido antigamente muilO
exploradas, ainda hoje são inexgotaveis.

As tenas que margeam o Rio das Eguas perlencem a lres
Irmandades, e acham-se arrendadas ao cidadão Manoel Candido
de Oliveira Rocha, que as vai explorando sem licença do Governo.

O rio de que se trala nasce na serra Paranan e vai lançar-se
no Corren te.

Rio Grande.- Jasce este rio na Serra Paranan, e corre
rumo de Noroeste por espaço de cerca de 50 Jeguas, engros ando-se
depois á direita e á esquerda com as aguas dos ribeiros do Mos
quilO, Ff1mea , Ondas e Preto. Todas as terras de amba a mar
gens do Rio Grande e dos ribeiros são aliundantes em ouro e
outroS minerae .

Rio Negro.- Este rio nasce na Serra do Sincorá, f1 de a
gua no Pal'ag-ua susinho, que tem sua origem no Morro do
Ouro, que demora nas vizinhanças da Serraria do CocaI. possue
lavras diamantinas muito imporlantes, e outras preciosidade.

Rio das Ondas. - E-te rio na ce perto do ribeiro So
brado, na Comarca do Rio S. Fl'anci co, e vai desaguar no
Rio Grande. Mina d~ ouro e diamantes encontram-se no leito e
margens do mencionado rio, que nunca foram explorada.

Rio S. :«'raucisco.- Esta Comarca demora á margem
esquerda do rio de quo tem o nome.

Na ecção do mencionado rio, que fica entre a Comarca de
Chique-Chiq ue e o Rincho da Ca a Nova na de Joazeiro, existe
excellenle minerio de ferro, que não é aproveitado por falta
de combu tivel.

Rio Verde.- Este rio nas e perto da Serra das Almas
na Comarca de Urubú ; separa esta Comarca da do Rio de Con
tas, e atrave 'sanJo ii de Chique-Chique vai lançar-se no S.
Francisco, pela sua margem esquerda.

Todo o valle do Rio Verde é afamado em riquezas do todas as
especie , abundando aIii o ouro e os diam,llltes mais do que em
outra qunlquer parte da Provincia.

O Rio Verde atravessa a serras da Chapada, As ul'uá e Sincorá,
afamadas por uas riquezas em todos os generos de minel'aes,
metaes e pedras preciozas.
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Não tendo sido nunca explorado, muito convIrJa que o seja
'por quem possua conhecimento especiaes.

S. Izabel de Paraguassú.- Este Municipio faz
parle da Comarca de' Lavras e Diamnn tina, tendo ao NOfte o
Paraguassú e ao Sul o Paraguassu inho. Na serra da Chapada
existem lavras de diamantes, descoberLas em :l.SM:i; assim lam
bem minas de ferro, mal'more branco acboroide, cinzento, cõr
de roza, preto e jaspeado; ferro no di tricto do Andarahy, e na
fazenda da Mucamba argila siliciozo proprio para affiar pedra.

Santo Arnaro.- Cidnde assente em ambas as margens
do rio Sergi, abaixo do ponto em que se lhe encorpara o ribeirão
Subabé. Po ue metaes e mineraes de "arias eapecies, bem
as im productos chimlco .

Santo Ignacio.- No Municipio de Chique-Chique,
perLo da villa de 'te nome, demoram as lavras diamantinas de
::;anto Ignacio, distantes 30 legu'ls da Chapada Velba, e de Ma
caubas cerca de 60.

As lavras em questão são importanti' imas e não estão exgo
tadas.

S. Felix.- Freguezia da Comarca da Cachoeira, á margem
do Rio Paraguassú. 1 ü anno de :1.883 descobriu-se nas terras
dessa freguezia uma lavra de diamantes, como se verá da noticia.
que em outro lugar vai reproduzida.

S. José.- E te rio, depois de um curso de 6 leguas e de
receber em si o Roncador, Bica, Caldeirões, Capivaras, Ribeirão
do Inferno e o Lençóe , vai desaguar em ou trG rio, que em uns
lagares tem o nome de Cachá, em outros o de Andarahy, e ainda
o de Santo Antonio E' depositaria de grandes preciosidades, ha
vendo abundancia de pedra-hume nas vizinhanças dos Lençóes.

S. Thiago de Iguape.- Desta freguezia, sendo Juiz
de Fóra da Cachoeira o Dr. !lIanoel da SJ!va Pereira, remetteram
em :1.782 para Lisboa grande quantidade de cobre, apanbado nas
cercania da povoação.

S. Boan Jesus da Lapa.- Freguezia da Comarca
de Urubú, nas proximidndes do rio S. Francisco. Po sue, nlém
de eSl,ilactites de varias qualidades, carbonato de potassa, que se
apresenta mi turado com salitre, substancia de que é muito
abundante toda a Comarca.

Nessa freguezin exi te umn gruta, em cujo centro se divisa
uma capelJa de effeito maravilboso, havendo ohre a mesma gruta
uma Jagõa immensn, cuja ag-uas, passlldas atravez du cnlcareo
branco, de que é revestido seu tecto, concorrem para a fOI'mação
de immensas pyramides em fórm3 de columnas emelhanles
á nuvens brnncas esmaILadas de esta lacti tes.

S. DOIll Jesus dos Lilllões.- Freguezia á margem
do Rio de Conta Grande, na Comarca de Minas do Rio de

.
•
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Contas. Em uma lagôa, que existe a Oeste da freguezia, encon
tra-se uma grande mina de ouro, que está abandonada.

Nas povoações do Cascudu, Campestre, CalTapato e João
Corrêa existem outras minas de ouro tambem abandonadas.

S. BOOl Jesus dos Meiras.- Na serra da Man
gabeira, daquella Comarca, exisle uma gruta de eJ:l'llito desl um
brante, não só pejo que diz respeito ao seu tamanho, como quanto
a sua forma e maravilhas que contém.

A gruta póde ler 'eguramente, segundo infol'mações fIde
dignas, um quarto de legua de extensão, e, sendo de uma altl1l'3
immensa e;alvi'sima. é cheia de columnas brancas formadas pelas
in(]Jtrações d'agua pelo calcareo, de fórma, CJue vistas de longe,
assemelham-se a pyramides cle rendas de côr crystalina.

AIIi, onde tudo é mal'avilhoso, pode perfeitamente aquarte
lar-se um grande exercito, com todo o seu material de guerra.

A formação geologica do terreno denuncia a existencia de
uma grande mina de carvão de pedra, segundo affirmam pessoas
entendidas, que têm visitado por nquellas paragens.

Sento Sé.- Termo da Comarca do Joazeiro, nas proximi
dades do rio S. Francisco. Nas vizinhanças do Illunicípio e em
Bom Jardim existem depositas abundante' de combustivel fossil,
segundo affirmam pessoas entendidas, (lue têm andado por aquel
les lugares,

Serra da 13orracha,- Esta serra, vulgarmente co
nhecida pelos nomes de Moribeca e do Paulista, demora no mu
nicipio de Capim Grosso, jnnto ao rio S. Francisco e ms
proximidades da cachoeira de Paulu AfIonso. Possue ricas minas
de prata e cobre, que nunca foram trabalhadas. OCapitão-Mór
Christovão da Rocha Pitta foi quem, em 1783, descobriu essa$ mi
nas, apanhando grande quantidade de minerio, como se póde ver
da correspondencia, que em outro lagar vai publicada.

Serra de Itiuba.- Esta serra demora ao norte da
comarca de .lacobina. Possne muito ouro, cobre, prata, ferro e
outros metaes, e, segundo arnrmam pe soas, que por alli têm an
dado, tambem pedras preciosas.

Sel'ra da' Maogabeira.- Veja - S. Bom JeStts dos
i}'Jeil'Os.

§el'ra do Mulato.- Estn serra deli10ra na immedia
ções da Comarca do Joazeiro, onde, segundo informações fide·
digna existem minas de varias metaes preciosos.

A serra é formada de taboleiros tão iguaes no tamanho e córtes,
que parece lei' sido trabalhada pela mão do homem.

Serra de Paulista.- Esta serra vulgArmente conhe·
cida pelo nome de Serra da Muribeca, ou Putamolé, demora
nas vizinhanças da cachoeira de Paulo Alfonso, no rio S. Fran
cisco. Po ssue ricas minas de prata e cobre.
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Sincorã.- Estn serr~ atraves a :JS Lomarcas de MiD~s do
Rio de Conta e Mnracá , é c.ortada pelo rio do seu nome e pelo
Paraguassü, demorandu nas suas abas orientaes :JS cidades de Santa
Isabel ao Sul, e Lençóes ao Norte, distantes entresi i lleguas. Em
uma zona de 20 legua ,descobriram-se, em i8M;, abaixo das nns
cente do Paraguassü, junto aos confluentes Rio'Preto, Una, Mu
cugê, Cambuc:is, Piabas, Babudo, Lençóe::, Andarahy e outro',
grandes e riquissimas lavras diamantinas, que nITo est1'ío esgo
tadas, supposto fo sem muitissimo trabalhadas.

Em outro lagar vai reprodusida uma descripçüo minuciosa da
serra e suas riqueza .

Taperoã.- Municipio da comarca de seu nOIne, perto dns
iIhas de Cayrú c Boi peba.

Em todo o tenitorio desse munieipio encontram-se vestigios
de carvão de pedra e varias mineraes combustiveis.

Os depositas carboniferos achão-se muito prorondos, razão
peja qual as amo tras nüo têm correspondido ás esperanças dos
que têm procurado explorar essas jazidas.

lUrubú.- Esta comarca demora á margem e querda do Rio
S. Francisco. E' muito abundante em minas de salitre, appare
cendo o mineral misturado com terra e calcareo.

Utinga.- Este rio nasce na serra do Morro do Ch3péo. Em
quanto corre pela serra é diamantino, mas depois que della se
despenha, banhando uma grande extensão de mattas e terrenos
incultos, 'vai perder-se no rio Santo Antonio, percorrendo o
espaço de 30 a 1~0 legllas.

ViUa Nova da Raünba.. - Este municipio, vulgar
mente conhecido pelo nome de Jacobina Nova, demora ao sul de
Jacobina e do Janeiro.

Nos riachos da Bananeira e Aipim existem vestigios de grande
mineração de prata, que se suppõe serem as decantadas minas
descobertas pelo historico Roberto Dias.

Os riachos, depois de unirem-se em certa altura, vão lançar
suas aguas no Itapicurü-mirim, que por seu turno se lança no
ltapicurü Grande. Veja - JCLcobina Nova.

"ViUa Velba.- Esta villa está assente em uma das mar
gens do Brumado, que nasce no morro das Almas, nas vizio.han
ças do Taquary ao sul, e do Rio Paulo ao norte. Possue minas de
cobre, descobertas por um tal Faim, e outras de ouro, descobertas
pelos Paulistas em i7i8.
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APPENDICE

Mineralogia

« Granito, pedra de cal, tabalinga, crystae e ouro em mais
ou menos conta na parte occidental da Provincia. »

(N[anocl AYI'cs de Ca::al.- COROGRAPillA Bl~AZILICA.)

« São ricas as minas de diamantes do Sineorà e dos Lençóes, e
as de ouro do Sineorá, da C/lapada, do Gentio e outras, que vão se
descobrindo. E tradicional a crenca na existencia, aliás ainda não
verificada, de grandiosas minas de' prata, que no seculo XVI Ro
berio Dias, descendente do celebre Caramurú, se orrerecera á
mostrar onde e achavam, e cujo egredo, real ou imaginaria o
levou para a scpuiLura, por não ter o Governo da metropole se
prestado a dar-lhe o titulo de Marquez das Minas, que elle pedia.
Ferro, cobre, carvão de pedra, marmore, etc., as aguas thermaes
do Sipó, e outros productos mineraes, fazem realçar a riqueza que
neste reino da natureza possue a Provincia da Bahia. 'ti

(Joaq~úm ][anocl dc ]iacedo. - COROORAPUlA DO DRAZIL.)

« Póde- e dizer que a Provincia da Bahia tem quasi todos os
metaes preciosos e os demais individuas do reino mineral.

O ouro, o cobre, oferro, o carvão de pedra e os diamantes são
vistos em varia partes do seu prodigioso territorio.

Quanto ao p' imeiro desses metaes encontramos nas Memo1'Ías
Historieas da Baltia entre outras noticias, a de haver-se, no curto
espaço de tempo decorrido de 4 de Junho de 17M> a 27 de Se
tembro do mesmo anno, recolhido á casa da moeda da cidade
2.754 1/2 libras.

Diversas explorações se têm feito com o mais satisfactorio re
ultado, quanto á verificação dn sua abundante existencia. Por

Decreto n. 2238 de 28 de Agosto de 1,858 foi feita concessão a
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uma companhia formada por negociantes distinctos dos muni
cípios dos Lençóes, Caetata e Santa I 3bel do Paraguassú para
explorarem ouro no sitio denominado Gentio do Assuruá, do
termo de Chique-Chique.

Infelizmente todas as esperanças dessa companhia frustraram-se
logo depois, nãà porque a explorações dessem resultados ne
gativos, lIJas sim pela formidave! sêcca do 3nno de 1859, . que
arruinou muitos dos sacias e desanimou os restantes.

Segundo boas informações é tambem esse meta! encontrado nos
municipios da Victoria, Jacol:)ina, Pilão Arcado e nas abas· da
Serra da Saude.

Perto do Curralinbo, na freguezia da Car3biba, ha cobre, e
accrescenta oillustrado engenheiro Dr. Bulhões de 0liveir3, nos
seus estudos para o prolongamento da Estrada de Ferro de
S. Francisco, que em muitos pontos é visivel á flôr do ólo, e
refere que em 1783 daquelle lagar extrahiram-no para fundir um
sino destinado á matriz da Villa Nova, e que ainda existem restos
deste instrumento.

T3illt>em es e metal póde ser encontrado na freguezia de
S. ThiclgO elo Iguape, e para prova, lembramos a g-rande remessa,
que foi feita para Lisbôa em 1782, sendo Juiz de Fóra da cachoeira
o Dr. Manoel da Silva Pereira.

Ha qllasi um seClllo que na Bahia se encontraram minas de
cobre, de que se fez uma grande re01essa para a metropole, e
boje não ha ainda alli uma companhia, por mais modesta que seja,
org-anizada para explorar tão util metal.

Possue a Babia extensas minas de ferro em quasi todo o seu
territorio.

O Decreto n. 5701 de 31 de Julho de 187q, conr.edeu a Ber
nardino Martins dos Santo e Victor Dias autorização para explo
rarem minas de ferro e outros mineraes no muoicipio de Mara
gogipe, e o Decreto n. 5q,15 de 2q, de Setembro de 1l:l73 a Augusto
Mendes de Moura em suas fazendas, no municipio de Valença.

Esse metal é encontrado mais nas serras do Hio S. Francisco,
comarca de Cbique-Chique, e outros pontos.

O diamante da Bahia não tem superior em belleza em pute
alguma do mundo; é encontrado nas comarcas de Santa Isabel
e Lavras Diamantinas.

De carvão de pedra presume-se haver grandes jazidas nos
municipios de Nazareth, Valença, Camamú, IlMos e Porto
Seguro.

Os Decretos ns. 2266 e 2267, de Outubro de 1858, fizeram conces
sões parA explorações de betume proprio para o fabrico de gaz de
illuminação nos rios de Marabú e Acarahy. Muitos outros
decretos posteriormente dispuzeram sobre assumpto igual.

Entre elles. not3m~se os seguintes:
Decreto n. '5252 de 9 de Abril de 1873, concedendo <r Ednardo

Pellew Wilson permissão por dous annos para explorar jazidas
de mineraes combustiveis nos municipios de Cayrú e Taperoá,
na mesma comarca ele Valença.
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Decreto n. 5324, de 2 de Julho de 1873, concedendo a José
Francisco Thomaz do Nascimento permissão para explorar c
lavrar minas de turfa, carvão de pedra e schistos betuminosos nas
terras de sua propriedade, sitas nas comarcas de Porto-Seguro c
Ilhéos.

Ha outros decretos, que servem pam mostrar a veracidade de
nossa asserção, de que na Bahia ha jazidas de carvào de pedra c
outros mineraes da mesma natureza, alguns dos quaes já foram
mo trados em suas anteriores exposições.

A Bahia não possue minas de prata; si as tem, não estão conhe
cida , comquanto nos primitivos tempos coloniaes apparecesse
um tal Roberio Dias prometLendo descobrir o segredo de grandcs
jazidCls, a troco de favores. A diligencias e promessas feitas
malograram-se e a existencia desse metal continúa a ser duvidosa.

As argillas finas, os calcareos, o manganez, o ai umen, os
marmores e o crystnes são abundantes nas comarcas de Caetété,
Chique-Chique, lIhéos, Porto-Seguro e Valença.

Os terrenos das comarcas de Jacobina, Montes Altos e outras
são abundantes de salitre. Nos tempos coloniaes estnbeleceram-se
diversas fabricas, sendo governadores D. João de Lencastro ~

D. Antonio de Almeida Soares Portugal, 1° Conde de Lavradio.
Ha em Caetété grandes minas de nmethistas e outras pedras de

valor. >

(J11anoel Jemin? F'e)')·eil-a. -MEMORIA PUBLICADA EM 1875.)

c Ao longo da linha projectada não se encontram grés metalli·
feros apezar dos efTeitos da denudação que permitLem observar
grande variedade de rochas.

Ao lados da direcção geral do traçado sabe-se com seguran
ça da exi tencia de varios mineraes. Nas abas da Eerra da
Saude em mui tos logares se encon tra ouro. Algumas cartas
dos tempos mais antigos, em que havia menos população e
exploradores mais ousados, ahi estão para aLlestarem a sua
existencia na Freguezia Velba, em Milagres, Jacobina e outros
logares.

Segundo :ou informado a quautidade deste metal é conside
ravel em muitos pontos, mas a falta de capitaes que se associem
tem impedido o seu aproveitamento.

a fazenda da Carabyba cerca de sete leguas á Léste do
Curralinho existe cobre em abundancia extraordinaria.

Em muito pontos o mineral está visivel á fiôr do solo. Em
1783 d'es e logar extrahiram-no para fundir um ino destinado
á matriz da Villa Nova.

Os resto desse sino ainda existem, Apeznr de ser gros
seira a fundição páde-se ver a qualidade do metDI.

Na Jncobina Nova tambem se tem encontrado amostl':Js
de mineral de cobre de envolta com sulfuretos de antimonio
e ferro.
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Ficando e ta dua. 10c<~lidades a mni de ISO kilometros
de di Laucia e em altitudes muito differeutes, é provavel que se
encontre o valioso metal em outros Jogares, quando as pesqui
zas forem dirigidas por homens especiaes.

Dos calcareos que se encontram desde a proximidade da
fazenda da Carahyba á cerca de 24 !cilometros da Soledade,
jJóde-se extrabir cal excellente, e aprofundando as excavações
encontram-se bancos capazes de fornecer peças de grandes
·dimensões.

Pouco an tes do logar denominado Encruzilhada (adiante de
Joá) começa-'e a encontrar o sal gemma na s.uperficie ou quasi na
uperficie do solo.

Os habitantes aproveitam-no do modo o mais primitivo.
Collocam a terra dentro de uma caixa ou vaso qualquer que

tenha algum orificio no fundo, feito o que lançam-lhe agua em
pequena- porçõe . Es_a agua filtrando atravez da terra dissolve
uma pnrte do sal que ella contém. O liquido que resu!la é
COILlido em couros ou geralmente em uma cavidade de pedra.

O sol evaporando a agua deixa um residuo salino muito
impuro, do qual se faz uso para salgar as carnes e o peixe do
rio S. Francisco.

As carnes assim preparauas têm uma côr muito avermelhada
que denuncia a presença do salitre. O sabor está longe de ser
agradavel e o uso destA sal (cllamado da terra) produz colicas
violentas a quem não está hablLuado.

As terras salinas abrangem um espaço consideravel no valie
do rio S. Francisco e seus aflluentes.

Na parte superior de todo os afiluentes da margem direita
do rio S. Francisco a formação dos terrenos sendo identica á
do rio Salitre, encontram-se commumente cavernas abertas em
roch3 calcarea, a quaes geralmente contêm grande quantidàde
de nitrato de potassa.

E' esta ainda uma das riqueza naturaes que formará
objecto de uma industria com a realização de transportes
economicos. I

Passando em revista as riquezas naturaes aproveitaveis e
capazes de produzir industrias extractivas, eu tenho prévia segu
rança de deixar de mencionar muitos objectos que só podem ser
descobertos por pes50as d6 conhecimentos especiaes que se
dedicarem ás explorações scientificas de que é digno o sertão da
Bahia e com esper.ialidade o importante rio S. Francisco e
seo tributa rios.

Falle::endo-me tempo e conhecimentos especiaes, eu só posso
recommendar como riquezas naturaes encontradas, capaze de
constituir desde já industrias extractivas de valor: a manga
beira, o caroá, a carnaúba, o ouro, o cobre e o nitrato de potassa.

(.lntonio ~[a,"ia, de Oliveira, Bulhões.- ESTUDOS PARA O PROLON~

OAMENTO DA ESTR.ADA DE FERRO DE . FRANCISCO.)

12
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• Esta provincia, uma das mais va. tas do Imperio, é tambem
uma das mais rica. Além dos JUrictos diamantillos, já :Issás
conhecido, ex.istem milis na provincia outro prorluctos do reino
mineral, que não devem pl1ssar J~ npercebidos. Em '.28 de Agosto
de t8fi8, cencedeu-se á Com pan hia 1\1;1 ta II urgica do As' uruá
autorização para minerar, nãlJ só ouro, mas tambem outros metaes,
no perímetro de quatro legua .' Em Outuhro do me, mo anno
fez-se a me ma graça a José de Barros Pimentel, para extr,lhiL'
um mi neral betuminoso proprio para o fabrico de gaz e t"mIJem
carvão de pedra no rio !\1urabú.

Existe ainda na mesma provincia um outro individuo por
nome Frederico Hallllillon Soulhworlh, que obleve tambem
autorização para ex.Lrahir um mineral proprio para o fabrico de
gaz, no rio Aracahy.

Comquanto não exista no archivo da secretaria de Estado dos
Negocias da Agricultura esclarecimento algum em relação á
importancia e abundaneia das minas em via de explorllção e
lavra, vê-se todavia do que [iCll dito mais acima que a provincia
offerece muito interesse, considerada pelo lado da int1uslria
mineral. •

(Pa,ttlo José de Oli'veira,.- MEMORH ANNEXA AO RELA'l'ORIO DO MJ.,.'iIS
'fERIO DA AGRICULTURA,)

• Carvão de pedra magro; identico ao Sphint-coal dos inglezes,
sem perytes (ignoramos o local da jazida), E"le mineral foi
remeltido ao mu eu em 1.853 pelo Ministro do Imperio.

Idem, nas margens do rio i\larahú j idem no engenho Colonia,
Linhito terroso e linhito pyriloso; Marahú, Barcellos e Camamú;
idem na ilha de Itap'lrica; idem na ilha de S. Gonçalo.

Sllisto bituminoso; i\Jarahú j idem em Barcellos j idem em
Camamú j idem em Arimembeca e fazenda chamada do Tejo;
idem em Marahú.

Nap,bta, Asphalto, Petroleo; nas mesmas jazidas do Schislo
bituminoso e por isso muito abundante na provincia.

N. B. Desde t85~ que José Francisco Thomaz do Nascimento
deseobl'Ío os chistos bitumino os ácima mencionados e as mate
rias Que os acompanham. D'ahi pnr diante algun ptlrLiculal'es e
cremos que companhias até se tem dedicarlo á extracçào da nllphta,
do a.phalto e do petroleo que ão tbe ouros consideraveis para o
paiz, se o Gov'erno Imperial os quizer ulilisar convenientemente.•

(Ladisl:í,o de Souza Jlello :Vetto -MEMORIA. SOURE os MlNERAES
COMBOSTIVEIS DO BRAZIL.)

~ OU.Ro.- No valle do Rio Verde, na comarca de Chique-Chique
DIAMANTES.- Nas cabeceiras dos Jequitinhonha, Rio de Contas

e Paraguassú.
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PRATA.- Na serra do Assuruá, na comarca de Chique-Chique.
CHUMBO.- Na serra do Assuruá.
FERRO.- Entre Chique-Chique e Riacho da Casa Nova.
COMBUSTlVEL FOSSIL.- Nas vizinhanças de Sento Sé e Bom

Jardim.
SALITRE.- Em toda a porção superior do valle acima de Urubú

é muito commum este mineral, impregnando a terra nos logares
em quo o calcareo está expo. to e nas vizinhanl;as desses lagares.
Encontra-se em maiol' quantidade, especialmente nas numerosas
cavernas d<l~ camadas de calcareo, apparecendo lambem ás
vezes em cavernns exi tentes no grés. Em muitos logares, como
no riacho do Salitre, perto do Joazeiro, elle está misturado com
sal commum. Em Bom Jesus da Lapa vi um spccimen de carbo
nato dê potassa, que apparece na. terra salitrosas.

Este sal é eXlrahido em g-rande e cala para o fabrico da
polvora, sendo uma parte consideravel do interior do paiz sup
prida por estes depositas; presentemente, porém, nenhuma
porção, que eu saiba, é embarcada para fóra do paiz ou mesmo até
o littoral.

A quantidade parece ser consideravel, e com facilidade de com.
municação a extrac~~ào do salitre póde vir a ser urna importante
industria.

SAL COMMUM.- A secção do rio desde Paulo Afftlnso até Chique
Cbil/ue é rica de salinas, e a maior parte das villns e povoações
nesta secção devem a existencia 30 commercio do sal.

O riacbo da Casa Nova, Sant'Anna, Rem3nso, Pilão Arcado e
Chique-Chique são os principaes centros d.} trafego. Omais puro
e claro f\ o do Taboleiro, na comarca de Cbique-Cbique.

Em 1.852, segundo Halfield, existiam 34, sêllinas sendo a pro
ducç:io avaliada em 4,.000 e 5.000 alqueires. 1ão pude obter
dados exactos sobre a producção actual. O sal obtem-se ras
pando a crosta superior das terras em que elle existe, decoando
e eva parando a agua ao sol.

O producto, muitas vezes, é escuro e terroso, defeito que póde
ser obviado havendo mais cuidado no processo, e contém na
maior p<lrte das salinas uma grande quánliLlade de sulpbatos e
saes de magnesia; comtudo, em algun logares é claro e compa
rativamente puro.

Os annos seccos são reputados menos proprios para a prepa
ração do s31, sendo então o producto obtido em muito menor
quantidade do que nos annos chuvosos. As saJin~s quando
exhauridas, egundo dizem, renovam-se passados alguns annos.

Estes factos confirmam a conjectura de que o sal é transportado
para ás sali na. prlas agua2 das estações cb uvo 'as, e depus i tado
no sólo quando estas agua, reunida nas depressões da super
ficie. se evaporam pela época das spccas.

Elle póde, portanto, vir ter ás salinas de uma distancia consi.
deravel, não devendo a sua origem ser procurada necessa
riamente no lagar ou entre as rochas em que é encontrado.
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a cachoeira do Sobradinho e em Bodellas, bem como n'oulros
ponlos, as rocbas gneissicas estão muitas veze' coberlas por uma
emore cenci11 salina, existindo em Cais~<Jra ma,sas de grés im·
pl'egnada. de ~a I.

E' po sivel que no ullimo (;['80 a rocha tenha no ai um dos
seus eonstituintes originaes; porém esta upposiçiío, no [Jrimeiro
easo, é mai forçada e torna· e de nece~saria, porque o sólo are
noso que cobre a roclla está .impregnado de sal, e a agua, infil·
trando-se neste leitu e humedecendo o gneiss, póde,ev<Jporando-se,
deixar um pequeno deposito salino.

a sal tem a Slla origelll provavelmente na serie de gré em
que entram schisto marnosos e gesso, a qual, l:omo já observei,
se <Jssenlellla muilo com as camadas que fornecem sal na Europa
o nos Estados nidos.

Vale a pena examinar e la serie cuid!ldos[lmente para 'fontes
salina. de ond se poderia extrahir o mineral mais l'conomica e
facilmente do que das proprias salinas. Si taes fontes existi sem
com abundaneia de agua, poder-se·bia crear uma importante in
dustria, que snppriria uma grande r gião do centro do Brnzil.
A' indl1.. Lria, C0ll10 boje existe, difficilmente poeJerá sobreviver
quando o rio fór aberlo a uma navegaç50 regular a vapor,
porque então será passivei importar aI marinbo de mel boI' qua·
lidade e ln ais baralo.

CALCAREO.- Excellentes ealcareos, pertenceutes a varios ho
risontes g-eologico, encontram·se em Loda a exlen ão do valie, e
já foram de~criplos quando tratei da geologia.

A cal ri fabricada em diverso ponio . A parle média do valle
é sl1pprida eom n que provém de Chiqne-Chique, e a inferior com
a ele Capim Grosso. Encontram-se excel1entes marmores em va-'
rios pon tos enlre Cabrobó e Badellas, em Craunan, perto de Pi
ranhas e na LaO"ô:l Fnnd;l, perlo de Traipú; a sua principal im
portancia, porém, seril ainda por muito tempo limilada ao fabrieo
da cal.

PEDRAS DE ONSTIlUCÇÃO.- Excellente~ pedras de construeção
eneontram-~e por t9do o valle, quer no. logarrs onde são neces
sarias, quer a uma dist:ll1cia de pouca~ leguas, havendo facil com
municação por agua. Das cidades "ctuaes, uma d~s mais desfa
voravelmente ituada. a esle respeito é a Barra, que e serve de
pedra lran portada pelo Bio Grande d'uma distnnci:l de cinco
legua . a gré é empregado na cidades de Penedo e da Barra;
o gneis, em toda .) secç~o desde Propriá até Chique-Chique; o
calcareo, na Januaria. Em Bom Jardim preparam laminas de ita·
eo!amito para fomos de mandioca, e embarcam-n'as para outros
ponto. D'um ealcareo preto, argiloso o sehistoso, afazem em
Carinbanha lou :IS, me ;IS, etc.

aUTUO' ~llNEIlAE .. - Exi"tem muito outros minerae5; porém,
não promettendo elles importancia economica, é desneees ario
especificaI·os aqui. Em ~Jano"a do Amador, entre.Carinhanba e
.Jalluaria, !w um leito de nodulos phospbatieos, que alO"um dia
podem ser de valor como materia fertilisadora; e na°Ilha do
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Fogo, em Janeiro, ha um grande numero de mineraes interes
santes ao mineralogista, entre os quaes existe o graphito
impuro. )

(Urville .1. De,·oy.- RllCONIlEClMENTO GF.OLOGICO DO VALLR DO
S. FRANCISCO).

c Em 1800, pouco mai ou menos, foi descoberta a grande
mina de ouro do - Rio Rico - chamado depois - Rio das Eguas
em consequencia das muitas excursões que os vaqueiros alli fa
:dam em eguas bravias, que encontravam.

No lagar do Povoadu, isto é, na antiga villa (boje mudada
para o rio Corrente), tendo os antigos mudado o leito do mesmo rio,
delle tirarem arrobas de ouro, nos lagares conhecidos pelos nomes
de Buraco do Gusmão, Riacho do CotovelIo, Tamarana, Riacho
Vermelho, etc., etc. A povoação foi elevada a parochia de assa
Senhora da Gloria do Rio Rico em 180li, e depois a villa, com o
nome de Rio das Eguas.

Hoje ainda se tira d'alli muito ouro, mas a gr:mdes de pezas
que a mineração reclama o tornam muitissimo caro, sendo além
disso penosos os processos.

Em 18~0, pouco mais ou meuos, descobriu-se a grande lavra
do - Assuruá,- no termo de Chique-Chique, lagar, onde está
boje a povoação de Santo Ignacio, que deu tambem arroba de
ouro.. Esse ouro era muito graúdo e eu tive em mell poder uma
palheta grossa em fórma de nuvem, com tres dedos quadrado-_

Em 18q,2, mais ou menos, entre os confin de Chique· Chique
e Macaúbas, descobriu-se a grande lavra de diamantes das Aroei
ras, donde se extrahiram grandes quantidades de muitos e bons
diamantes.

Em 18M), em uma zona de mais de 20 leguas, descobriu-se a
grande.lavra de diamantes da serra do Sincorá, 20 leguas abaixo
das nascentes do Paraguassü. e junto aos seus confluentes Unij,
Rio Preto, Mucui!'é, Cambuc:í, Piabas, Rabudo, Lençóes, Anda
rahy, etc., etc. D'ahi sahiram arrobas de diamantes, e surgiram
a cidade dos Lençóes, a villa de Santa Isabel, a povoação do An
darahy, etc., etc.

Em. 188! descobriu-se a grande lavra de diamantes ao sul
da Bahill, 121egua acima de Cannavieins, no lagar denominado
do Salol)ro, dua leguas distaute da margem do rio Pardo, no
porto de Jar.arandá.

Nesta ultima lavra o diamante é muito abundante e sempre
muito bom, dizendo os entendidos er o melhor que tem appa
recido ..

Além destas, ha outras minas, que e acham abandonadas, como
são as da Comarca das Mina do Rio de Contas, conhecidas anti
gamente pelo nome de Minas do Morro do Fop;o, em con equcocia
lIe terem os seus descobridores deitado fogo á matta, afim de
conhecerem o lagar em que as mesmas se achavam; a de Ca-
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tolés, Agua Suja, Manrliocal, (assim denominado por ser o ouro
quasi tão grande como a mandioca), Bom Jesus dos Limõe", l\laLto
Grosso, Paramerim das CreoulBs, Brum<ldinho, Ca!'cudo, Cachó,
Campestre, Carrapato, João Corrêa, Jacobina, Joneiro, Pu 1II bú,
Moribeca, etc., etc. e outra muitas, que existem esp<llhadas por
todo o centro da rica e importante provincia da Bahia.>

(D,'. Cat5-o G1terJ"ei7'o de Castr·o.)

Minas de carvão de pedra

Encontra -se o granito no termo da villa de Abrantes, cuja
mina foi reconhecida em i8i6 pelo major do corpo de enge
nheiros Guilherme Christiano Feldner quando veio do Rio de
Janeiro verificar o descobrimento do carvão de pedra, e a pezar
de que pareça ~lÍnda por alguma fórma controversa a exi tencia
de tal combustivel nesta provincia, comtudo os illustres Martins,
e Spix, cujas obras, de tamanho interesse ao Brazil e á sciencia,
cumpre, até por gralidão nacional, se achassem em todos os
estabelecimentos Jitterarios do Impario, 3sseguram havei-o,
apresentando como pertencente á formação carbonifera (Stein
kolhen Formation) as duas grandes bacias terciarias, separadas
por uma ponte sienitica, que se estende até o mar, a primeira
da~ quaes começa perto dus II héos, e tel'mi na nas proximidades
da ilha Tinharé, ou morro de S. Paulo, compl'ehenoendo a
segunda a bahia e reconcava desta cidade, asserção esta que
tod;,via é contestada pelo Dr. Perigot, fundando-se em não terem
aquellas bacias caracter alg-um dos terr-enos carboniferos, na
formação intermediaria, nem me mo nos terrenos secundarios
inferiorps, onde mai raro se torna encontrar o carvão, deduzindo
deste principio não pa,sarem de ligonites de boa qualidade os
descobertos por FI'. f:u. todio Alves Serrão, director do Museu no
Rio de Janeiro, e pelo Dr. Manoel Joaquim Fernandes de Barros,
cujos productos o vullTo conrundiu com o verdadeiro cêlrvão,
accresceutando, em apoio de semelhante opinião: i o serem os
mesmos terreno compostos de camadas de alluvião e diluvias,
caracterisados por cantarias vermelha. massas e pedras soltas,
argillas pardas e Lambem vermelhas; 2° um systema de camadas
de argilla e de cantaria; 3° um systema consideravel de cantaria,
argillas . chistosa ,contendo lignites, ambar e septarias; 4° ter
renos primitivos, con istindo em granito, gnei s, protogynes;
5° terreno plutonico, diorites, serpentinas e porphydos; 60
alguns veios de mineraes, e entre estes o consideravel acervo de
ferro oligisto em Copióba. No encontro porém, destas opiniões,
decidem contra o mesmo Pari!!ot factos anteriores, e a consi
deraçiio de não h:lver elle de cido, durante ua breve estada nesta
provincia, a exames mais aprofundados nos poucos Jogare que
visitou, regulando-se pelos principias geologicos concernentes a

"tal combustivel, cujas theonas variam ba tautes vezes.
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Em umll das noites 'de Junho de {8i5 ouvio- o no engenho
Cabóto um grHl1de estrondo subterraneo, con~ectario de terre
me,to submnrino, e nll mllnhã seguinl,e achon-se de moronada,
e em parte subvertida, uma collina n;ls proximidades do antigo
reductt) levant;ldo na fuz do rio Cotigipe. durante a occupação
dos Hollandezes, apparecendo então entre esse desmoronamento
grandes pedaços de carvão de pedra, pirytes, e molibidenio, cujas
amostras sendo por diver os particulares enviadas para o Rio ....
de Jllneiro onde foram submettidas, por deterrninação regia, ao
exame do referido majqr Guilherme ChisLiniano Feldner, derão
em resullaclos duas qualidades de carvão de pedra, uma superior
ao melhor conhecido de Inglilterra, e outrn nlais inferior, impor-
tando certo pptrificado c1a~sificlldo no ~ystem<J de Linneo com a
deoominnção de letrantax vegptalis o qual servill de auxiliar :t
formnção do primeiro, ou goalquer outra, seguudo foi commu-
nicado ao goveraador Conde de Arcos, em aviso de 28 de No-
vemuro do /llesmo anno, exp~dido pela secretaria de e tado dos
negocios do interior, determinando·se·lhe em outro aviso de
ia de Jllneiro do anno seguinte, prestasse áquelle Feldner todos
os auxilos de que elle precisasse, par/) a com missã'o de que veiu
encalTégado de investigar esse interessante producto natural, :t
cujo respeito porém nenhumll outra medida tomou-se, com
quanto as ulteriores indagilcàes des a com 111 is,ào corre pondessem
em tudo ao predito exame, e eja const(lnte abundar' o mesmo
carv50 em outros diJTerentes pontos da provincia, e nas apro
ximidades da capital, como n ilha de Itaparica, e o districto de
Pirajá.•

(Ignacio Accioli. - l\lE~IORIAS TIl TORICA E POLITICA DA B,mlA.)

ANALYSE DO CARVÃO nE PEDRA nA DARIA

c Foi exnminadn uma pequena amo tra de carvão de pedra das
vizinhanças do Engenho Colonia, que velO acompanhada por
outras muito mais v(llumo~as colhidas nos lo~nres viziobo laes
como ch i. los arg-i1o siliciosos, chistos betuminosos, e calcaraos
bretuminosos mui ricos em betumes.

A amo tra de carvão de lH'dra Ilpresenta os seguintes cara
tere physico: structura lamellllr; lamellas um pouco curv:JS,
fractura conchoide em um sentido, e produzindo esqui rolas
irregulares cm outro; muito dura em massa, porém o fragmentos
miudos rednzem-se facilmente a um pó preto em brilbo, entre
tanto que os fragmentos grandes tem um brilho negro notav'll e
livremen le irisado; suja os dedos, mas não manifesta nenhum
cheiro pela ficção. Peso e~ppcifico ·1.~7.

Ardeo mui lentamente ao ar livre, sem chamms, e quasi sem
fumo, sentindo-~e um leve cheiro de betume; brna pouco hri
lha nte, passando a vermelho obscuro aue se extinguia em breve
tempo.
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Para avaliar-se a quantidade de cinzas foi posto um pequeno
fragmento pesado em capsula chata em um forntl de ,ven to,

No fim de 6 horas de calor intenso, consumio-se lentamente
deixando em resíduo tres e meio por cento de cinza. compostas
de argillas, oxydos de ferro e carbonato ele cal. Nesta operação o
fragmento ardeo no principio mui lentamente; depois animando-se
por augmento d9 corrente da ar, começou a arder mais viva'
mente com chamma curtíssima e pouco brilhante, pouco fumo
e cheiro betuminoso. Em ambas as experiencias, quando a
acção do calor se foi tornando muito intensa depararam-se
algumas esqui rolas, porém sem se reduzirem a pó; tambem não
houve fusão nem aggl uti nação,

Submettendo-se á distillaç50 um outro fragmento da amostra
do carvão, resul tou desta operação, além de uguu, gazes, e betu
mes, um coke não agglutinado e con ervundo pouco mai ou
menos a fórma que tinha o fragmento unte ria di lillação, e
uma perda de perto ele 16 por cento em pezo. Em nenhum dos
ensaios se apresentou o mais leve indicio da existencia de sulphu
retos de ferro,
, E' mui ditlicil fazer disLincções perfeitas, e que satisfação a
todos, entre o grande numero de especies e variedades dos com·
bustiveis que se encontram nos terrenos de transicção e secun·
dario, qualificaria a amostra examinada como num autJwacite co
mum seguindo a classificação de Berthier, se todos os seus ca
racteres fossem identicos aos que indica este autor; mas como
isto não acontece, denominal-o-hei carvão de pedra ma,Fo, se
guindo a classificação de E-Ioroteu, porque esta denominação
indica perfeitamente os seus usos metallurgicos. Finalmente,
como quasi todo o carvão de pedra que se consome no Brazil
vem da Inglaterra, 'para que se possa comparar o da Hahia com
algum das especies conllecidas no nossos mercados, direi que
o desta provincia olIel'ece grande analogia com o Spliutcoal dos
Inglezes.

Si o carvão de pedra examinado tem o dereito de arder com
ditliçuldade, em compen ação tem a vantagem de não eonter py
rites.

E' provavel, como acontece em muitas minas deste procioso
combustivel, que mais profundamente elle se torne mais gordo,
e portanto mai proprio para ser empregado em maior numero
de vezes; é possivel tambem que se encontre misturado com py
rites em outras camadas; ocas, como a amostra do carvão de
pedra do EngenhG Colonia, nem as oulras que se encontrar:lm no
mesmo deposito, contêm o menor atomo de ulphul'eto de ferro,
póde con iderar-se isto cl)mo um excelleute indicio de que não
se encontrará esta substnncia nociva, ao menos no deposito donde
foram extrahidas estas amoslras, »

(SOSlEDADE VF.LLOZI.Al';A.)
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Mina de graphito elD. Abrantes
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• Junto ú villa de Abrantes, sete leguas ao. norte da cidade da
Bahia, existe. uma excellenle mina de grapbito, de rebprta em 1816
pelo majores de eng-enheiros Guilherme Christiallo Feldner e Luiz
d'Arlencourt, quando por esse anilo foram na descoberta de minas
de CalTgO de pedra, sendo esta mina de grapbito o 7° lagar do
mundo, onde se sabe que existe e e extrahe o diLo mineral.

E' tão pl'ecioso o graphiLo, que com elle se faz uma excellente
composição para consel'var e preservar das injurias do tempo
toda a obra de ferro, Os inglezes lêm delie tirado grandes van
tagens, e lhe devem o bom e tado da sua arLilharia, pela untura
IJlle de mezes em mezes dào ás peças e a todas as machina de
ferro, o que alé diminue con_ideravelmente o attriclo. Do mesmo
mineral se fabricam (')' lapis de diver as côre e qualidade.
Unlam-se Lambem á pedaços de couro, para a sentar o tio das na
valhas de barba e outros instrumentos cortantes.»

(Do B/·a.it H,isto,'ico).

Mina de Cerro na serra da Conceição~

Municipio da Cachoeira

• EsLe mineral se I1cha em camadas que têm a sua direcção de
léste para oéste, com pouca diITerença, ou vice-versa, e que lêm
a sua maior grossura junto ao pequeno regalo Cagi, atl'az da casa
de um mulaLo chamado Virissimo.

O plano de ulilidade, que póde dar este mineral, não deve ser
traçado sem se proceder ás explorações. eguin tes :

:l". Faz-se indispensavel ler provas do dilO mineral, para se
avaliar e conhecer quanto dá por cenlo em ferro limpo. Para este
fim e trouxeram pedaços do mesmo, que foram sufficientes para as
provas, além das que entreguei ao governo da Bahia para o mesmo
eO'eito;

2'. E' preciso observar alé que profundidade chegam as cama
das, sem o que não será passivei conhecer a riqueza do mesmo
mineral no eu maior fundo, nem tào pouco si o trabalho e póde
fazer a cél) aberto:

~i o resultado destes exame, que devem ser feitos com o maior
cuidado, provarem que o e tabelecimento de uma fabrica para
fnndição do diLo metal póde dar pro\'eito, affirmo que em todo o
Brazil não haverá uma iLuação mellJOr para se estabelecer uma
fundição de ferro, pois tem a grande vantagem da facilidade de
se conduzirem as obras feitas do mesmo metal pelo rio, até en
trarem em uma das cidades mais centraes da cesta do Brazil, o
que poupa a grande de peza de estradlls, que em outras parte
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seria preciso abrir; accre~cendo, de mais a mais, o magnifico local
e proporçõe. para ue t:,belecinlento. A uma leguJ, com pouca
difl"I'l)nça, na povoação dc Belem, existe uma fazi'nda perten
cente a EI·Rei, na qUill ba um convento, que roi dos Jesuitas, que
póde servir de qual'lel aos arLifires; na mesma fazenda se póde
estabelecer a fundição: ella tem um rescrvatorio de agua, que
póde ser aucrmeotado nté ao ponto que se julgar necessario par!)
conter as preCisa aguas ao trabalho; tambem ba uma grande
matta virgem, que póde fornecer o carvão. De tudo isto concloo
que é esle lo~ar a todos os respeitos mui proprio para o e tabele·
cimenlo da fundição, e querendo· e formar esta junto ao rio,
de Li' com basLante fllcilidade e podem extrahir as aguas e en
canal-a~ para os trabalho..

Destes dou 10l[ares em que a fabrica póde ser e. tabelecida e
deve e~collier ornai. vantiljoso, tOlllando-:"e em consider;rção. ou
a conducção do mineral para Bolém (lU a do carvão para o logar
junto ao rio; e tambem a uLilidad 'S, que rpsultam das duas
localidades, altentils as circumstancias, que olferece cada uma.

Quanto aos capit;les necl's~nrios para e te estabelecimento, niio
é diUicil obterem-se nas vizinhança~ de uma cidade tão opulenta,
da qUill os habitante mostram um g-rande patriotismo e deseu
volvem um respeitilvel espirita naciou:i1, dependente sómente de
haver Sua l\1ageslade por bem de tomar deLaixo de sua real pro
tecrão um tnl estabelecimento, para que elle se torne de grande pro
veito; concedendo unicamenLe o terreno que póde Lirar o fructo
do imposto,. que fór servido estahelec'r; não seodo em seu
começo precisas grandes de pezas, pois que e póde em preO'ar o
trabalho em se arranjar o preciso para se fundirem varias cousas
ncce sarias II um tão grande numero de engenhos e outl'as fa·
bricas, assim como peças de artilharia, balas, etc. etc., e depois
com os lucros do me:mú estabelecimenLo SP- entrará no trabalho
do ferro batido ou refinado.

Enlendo poder assevel'nr que naquella cidAde se encontrará
um som iente numero de accionistas para o fornecimento do seu
primeiro fondo; não sendo jamais a dita fondição lev[,ntada e
su,tentada por conta da Real Fnenda, e sim pela Companhia dos
mesmos accionista', com um di rectal' proprio nos trabalhos.
A' vantagens que deste e taiJelecimenLo ri'sultam ao Estado .ão tão
claras, que julgo ocio o expender razõe , que as comprovem.
São precisos, é verdadp, trnbalharlore, qu~ se não acbam na
Bahia; mas este incronveniente póde-se remediar, por isso que,
havendo-me Sua Mngest<lcle concedido licença de dou annos para
ir a minha IHltria, terei o maior cootentamen to, i eu fôr encarre
gado de procurar flS homens necessario" e desde já ren unc.io a
todas e quaesquer gratificações e transporte. de minha pes na,depois
que chegar á Alleman ha,até ás despezas que tenll:! precisão de fazer
ne~te . erviço, ali~ fazendo-me .Ómen te que Sua Milgtlstade se
di:-rne de conLinnilr-nle os lI1o,mo v ncimentos, que actnalmente
lenho; compromeltpndo-me na boa e'collla dOS individuas pro
prio para esse trabalho, pois tenho a pratica precisa e conhe-
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cimento do paiz onde se deve fner a ditn escolha, e para qne um
tão ulil estabelecimento não solJra nem a espera de c:heg'lIrem o
operarios da AllemHnha parll ~e poder come\ar, julgo er muito
bom passar em Portugal, donde po. o lirar. ufficiente numero
paro se dllr principio ú obra, podendo ficar enca:-regildo o TellenLe
Luiz d' Arlencourt da inspecçiio sobre esLa gente, para o que o julgo
mui capaz.

Sendo Sua IIfagestnde servido de auender á minha proposta,
espero em fazrr a graça de ordenar que. eja pago de meus oldos
pela Junta da Real Fazenda da B3hia. pois Lenbo naquella cidade
um paLricio negociilnle, que ~e encarrrga da cobrança e reme sa
dos me~mos, o que me fn todo o arranjo.

Em consequencia do exposto, Oco' esperando as ordens e in
stru('ções nece'sarias da Secrelaria de E tado competente .•

((ht;lherme Christiano Fel-lner.- SARDENTO-MÓR DE ARTILHAR.lA,

ADDIDO DO ESTADO MAIOR DO EXERCITO.)

Jazidas :rnetalicas na serra da Borracha

( IIlm. Ex. Sr.- Vindo a esta (~idade, o capitão-mór das Orde
nança da villa de Jac'obina me participou qu' no logar da Serra
das Rorrllchas, pertpncI'otc áquella cOl111lrca, lhe cou tava que se
tiuham de,coberto v;lrias minas e meLae .

EsLa n ticia me fez escrever ao Ouvidor da referida comarca,
ordenandú-Ibe que passase immediaLllmenle á dita errn das
Borrachas, para examinar com toda a individuação o que hou
ve se a estp. respeito, rcmetteudo-me as amosLras do que se Li
ves. e acharlo nl'stas novas Dlinlls, declarando a sua· nLUlldancia
em qualquer do sobrediLo mrtaes e miHeraes.

O me,mo capitflo-mór me disse que no Sitio chamado-Mundo
Novo - da mencionada comarca, tinha um clerigo mino, is la des
coberLo uma ou dnlls betas de prata nll terra defronLe do arraial
de Nossa Senhora da Saude, e que o dito clerigo manife L,II'1I já
este descobrimento ao ouvidor; a este minisLro ordenei ig-ual
mente que examinasse esta berra, e d9 tuelo o que acha,se me
désse promplamente conta, para ser presente a Sua Ma-
gestade. .

A resposta destas ordens sobre tão imporlanLe maLerlll ainda
não me chegou, nem cabe no tempo chegar, pela di Lancia em
que e acha o sobredito ouvidor em correi~ão; porém tive uma
carL;) do Juiz Ordinario da villo ela Jacoliina. em que me di! conta
de e ter extrahido prata e cobre na mesma ilerra da, Borrachas,
como V. S. verá da diLa carta, que remetln com este omcio.

Ra pouco tempo que me mandou o capilíio-mór de um dos
terços desta cidade, Chl'islovão da Rocha Pilla, urnas pouca, de
pedra tiradas da sobredita Srlrra doS Borrachns, de uma dellas
que não pesava mais que quatro oitavas e trinta e tres grãos
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se tiraram quatro oitavas e dezoito grãos de cobre, que remetto
a V. Ex. De outras pedras que igualmente remetto se fez expe
riencia, e de quatro oitavas dellas se tiraram quarenta e seis grãos
de cobre, que tambem remetto.

Estas experiencias me dão fundamento para esperar que, com
eIJeito, se ache abundancia de cobre na di ta ser!';!; tudo o mais
que me constar sobre e ·tes novos descobl'im.entos participarei a
V. Ex. na primeira occasLio.- Deu Guarde a V. Ex.- Babia,
em 31 de Janeiro de 1.783.- 111m. e Exm. Sr. Martinho de
Mello e Castro .•- Jlla1"quez de Valençct,

• 111m. e EXI1l. Sr.-Na diligencia que se fez,õ1em virtude da
Ordem de i4. de Setembro de 1782. no districto onde foi extra
hido o cobre, para ver i e de cobria alguma mina delle ou de
ferro, se achou outra porção do mesmo cobre, qlle o Dr. Juiz de
Fóra da villa da Cachoeira já me entl'egou, o qual quero eu mesmo
ser quem o apresente {r V. Ex. com o mappa topographico
daquelle districto. Elle foi tinido junto ao lagar em que se des
cobriu o primeiro, e pesa uma anoba, uma libra e dez onças, e
entre algumas pequenas pedras, que tambem agora se de::co
briram no dito Jogai', mandei ensaiar na casa da moeda uma que
pesavll uma onça, e no ensaio que se lho fez produziu duas oitavas
e cincoenta e dous grãos de cobre em um granete, tendo de
quebra cinco oitava e vinte grãos. .

Tambem aca o e acharam no 01encionado lagar uns grãos de
ouro em pó de folheta miuda, e tirando-se nove para se fundiram,
ficaram m oito, Lendo de loqne, pelo ensaio que se lhe fez, vinte
e tre quilate e tre oilavas.

Tarja esta experiencias se fizeram om minha pre ença, e re
metto a V. Ex:. o papel junlo, do ensaiador da moeda, Clemente
Alves de Aguiar, em que declara o que en sobre ellas lenho re
latado a V. Ex.,

Deus Guarde a V. Ex.- 111m. e Exm. Sr.- Martinho de
Mello e Castro. - J1Jarquez de Valença.

Minas na Serra da Borracba, Itapicurú
e Cachoeira

• Carta Régia. D. Fernando José de Portu~al, do meu Con-
selho, govemado!'. e capitão general da capitania da Bahia: Eu
a Rainha vos envio muito audar. Sendo-me presente por parle
de Franci co Ago. tinha Gomes uma representação, em que, pro
pondo-se 1\ estabelecer, pela ca a de commercio que tem ne ta
cidade, uma companhia para escavação das minas de cobre e
ferro, me supplicava que concedes e á dita companhia, por ses
maria, o terreno das minas de cobre da Serra da Borracha, todo
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o lagar em que elle se descobrir na en cada do Vasa Bnrl'is, o das
minas de cobre da Cachoeira, os das minas ele forro em lLapicurú
e os que se acharem nas vizinbaça ela sobredita Serra da Bor
racha, com a mata: que se pedirem, adjacentes aos mesmos
tl:::rreno:;, para della e poder extrahir o carvão necessario,
concedendo-se-lho tambem, quando lenha lugar a v'nda dos
Jlwtos, que :J Misericordia possue no dislricto da villa ela Ca
choeira, a preferencia para ua comll'a ; e finalmente alguns pri
vilegio" e atil e_t,lbelecimento ; e tomando em con ideração Lodo
o referido, e a grande utilidade que nece ~riamente ha de re
sultar do mesmo estabelecimento aO Llleu real serviço, e ao bem
publico, não só da Capitania da Bahia, e mais dominios de minha
real corõa, principalmente na occasião actual, 'em que tem
subido a um alto preço o valor desses metaes, que sno tão nec~s

sarios á agricllllura, ;is nrtes, e á navegação: 011 servida orde
nar-vos que nomeeis um magistl'ado, e um omcial de artilharia,
para que examinem lodos os terreuos e malas que o supplicante
pretende, e que o façaes logo marcar e delinear, para que se co
nheça a exten 50 de cada um delle , e os limites que hão de ter
em cada districlo, av,;riguando tamhem si ha alguma data anle
rior, que se opponha a esta nova conces ão, e i a companhia tem
os fundos cabedaes nece 'sarios para a realização de uma tão
grande empreza; e ha incompatibilidade em projectar trahalhos
tão importantes, em sitio tua remotos uns dos outro, afim de
que se evite o prejuizo. que pMe resultar de ficarem e tes acri
Dcados áquelles, en(~arregaudo-\'05 de fazer subir a minha real
presença pela secretaria de e tado dos nerrocios da mnrinba, e
dominios ullramarino" a informação que se con.eguir de um tal
exame, e averiguação, para e julgar e ha inconveniente em
conceder a graça que o supplicante ~olicila, debaixo elas condi
ções expostas nesta Cerla J{erria, e em ua l'epre entaçáo, que
ta mberu vo maudo l'eruetler.

E no caso de que se verifique a possibilidade tanto das on·
ccssões pedida, como dos necessarios cabedaes da companhia
para este estabelecimento, e não havendo incouveniente do meu
real serviQo, ou do bem publico, vos autorizo para que pas eis
logo, no meu real nome, a fner um contrato com a mesma
companbia, dcbaixo das eguintes condiçõe . Que, além do so
bredltos terrenos, que lhe rorelll doados, emqnanto trabalharem
as me_ruas minas, serêÍ permitLida á companhia arrematar em
praça publica, com prer~rpncia tanto por tanto a qualquer
lançador, a matas que a Mi ericordia po ue no di tricto da
villa de Cachoeira, no caso de que e ta seja obrigada a alien1Jl·as,
ou as venda voluntariamente: que se lbe venda a polvora de
que necessitarem as mina, pelo preço que se ujustar, c que será
aquelle a que i1 mesma sahir á real fazenda, posto na cidade da
Babia; que a companhia será isenla de pagar direitos não ó
de todo o ferro, aço, enxofr'e, de que nece ilar para o trabalhos
das minas, mas de todos os escravos até ao numero de dons mil,
comtanto, porém,' que sejão empregados nos ditos trabalhos, e
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que e obrigue a prigar o tre dobro por cada escravo que vender,
dos que introduzir, seln pagar direitos, para o trab;llbo das
mina", sem licença pal'Liculllr vo,;sa para o mesmo fim, no qual
caso só pagarn os direitos que estão estabelecidas Rara todos os de
que a Gornpanhia fizer venda, o que tambem võs encarrego de
vigiar com n muior actividade e exacção; que igualmente será
isent19 de todo e qualquer direito o ferro e cobre, extrabido
destas minas por espaço de dez annos, e fiudo este termo,
ficará a cOlllpanhia obrig-ada a pagar n miuha real corôa dez
por cento do producto liquido, que tirar desta de cobre e ferro,
para cujo fim nomeará todos os annos o governador e capitão
general dessa capitania uma pessoa habil e de confiança, para
examinar os livros da mesma companhia, o que o me"mo go
vernador deverá por si fazer. quaudo o julgar conveniente, e
que podern a companhia illnndal' vir de fóra do reino todos os
bomens habeis, que considerilr necess(lrins para o trabalho das
mimls, para o qu" lhe conceder:í toda a preci$a protecção: o que o
governildor e capitão general desta capitnnia fixllrá, de a~côrdo
com a companhia, o limites dentro dos distridos das dlltas que
lhe forem concedidas, nas qU~les ninguem poderá extrabir mi
naraes, sem licença nelll fUl1dil-os senão por [órmas da com
panhia, á qual ficará livre o poder pactuar os pl'eços por que
ha de comprar o miueral, segundo o seu valor iutrinseco, dedu
zidns as despezas da fundição, podt:mdo só recorrer á autoridade
do magistrado para fixar este preço, quando a avenra nilo puder
ser voluntaria e a contento dll pane: que no caso que se acbem,
em algnm dos lerrenos concedidos, galeri,ls ou minas de prata
e chumbo, se eutenderão as mesmas comprehendidas nesta con
cessão sendo obrigada a companhia a trabalhal·as lo~o que se
descobrirem, e a pagar á minha relll corôa o quinto do seu
rendimento: que igualmente fixareis o termo cm que, não tra
i)alhandu a companhia as minas que lhe são concedidas, perderá
as datas das mesmas, que poderão então ser dadas a quem
melhol' as façn valer: que, finalmentt3, erá permittido á com
pallhia. na rórllJa da sua supplica. o poder erigir ao príucipe do
Brazil, meu muito amudu c prezado filho, ull1a eSLatua, que,
perp(~tuan(lo :i mais remota po,teridade o reconllecimento da
mesma companhia, e de tlldos os meus vassallos, seja um monu
mento d~ i llCOrrl1pta Ildel idade da naçuo Portl1gueza.

Ultimllmente vos ordeno que log-o que concluirdes este con
trato, com as condições aqui apontatlas, me l'emettaes uma co
pia delle, para ser snnccionado COIl1 a minha real approvação, e
confel'ir á companhia toda as doações da fórma e modo que se
ajustar, cooforme for utlL ao meu rt3al serviç,), o que assim
comprirei'.-Escriptn no Palacio de Qupluz t~ de Julho de i799.•
- PIUNC1PE. - Para D. Fernando José de Portugal.
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• o reinado d'EI Rei D. João V olJereceu-se um celebr" Sole
dade a mo. trai' copiosa mina de prata no interior, 3. troco de
uma sesmaria, que :eguramente abr,lng'ia a terça parte da c'lpi
tania, no que foi atlendido; conhecida, purém, a frauduleneia do
homem. que, sem m.. traI' ao menos signae' do proll1ettido, se
havia aplis ~.do de uma va ta extensüo do melbor terreno. e
o ia r..partindo com seu parentes, deu o Soberano por nuHo o
contrato, para felicidade do Povo .•

• He nos talentos grandes, a quem os Principes encarregão o
Governo da porções da Monarchia, cega a aneia de aug-mental-as,
e nos inferiures tam bem cego o de ejo das riq uezas, e das hon ra. ;
de.te concurso de cegueiras differentes resultou um fado, para
engano perigoso, p!lra verdade con ti og-en te. Veio á Cidade da
Bahia um moradol' do sertão, cnjas experiencias e procedimentos
poderão [,bana r as suas aJ testilções. [o rurffiou ao Governador
AlIon o Furtado t6r descoberto grandiosas minas de prata. em
parte muito diversa da em que se presumia as achara Boberio
Dias, e com a abundaocia, que e te as promellera em Castella.

Assegurava o descobrimento, moslrando umas barr'Jtas, que
dizia fundira das pedras, que dell<i tirara, affirmando ser o ren
dimento igual ao da. mais rica,:; minas das Inllias de Hespanba.
Pedia mp.rcê·, e on'erecia mostrai-as; e ne ta noticia delinquio
de ou ado, nuo deixou o Governador de peccar de Iij!eiro, por
que, sem outr,' maior segurança ou exame, lhe deo inteiro cre
dito, segurando-lhe da grandeza Real premio avantajado.

Detreminou logo mandar esta noti'ia ao Serenissimo Senbor
Prmcipe D. Pedro, enviando COI1I ella a João FUl:tad de Mendonça
seu filbo, e f;,zendo-o embarc:Jr com alguma pe soas de di
stinção qo ,em applauso da nllvidilde, qui'er;1m naquella oCl'a ião
pa sal' á Côrte a diverso fins, em um navio, que mandilra o
Governatlür ~ppar"'lbar. Feito pre te, abio d~ b~rra da Ballia
com e p ctação ddf,'rente du fortuna, e tormenta, que experi
mentou' porque naufragando IUl COst3 de Penicbe, se perderam
quasi todos os navegante,;.

Entre os pOUCJS que naufragaram, e salvou João Furt[ldo,
e p[ts-ando a Lisboa, penlicJ;ls no naufragio as mostras e cartas
que enviava, eu Pai, as soube representar com taes expres.ões
do que continham, e da certpza da nova, que se relfletleram
101,(0 á Bahia todas as cousas necessarias para a fabrica daquelle
descubrimento .

Quando cllf'garam, era fallC:'cido no ertão o chamado Des~o

hrido!' das Minas, ·e por mai- dili~encias que obrara Alfunso
Furtado, mandando pessoas intelligeotes para indagarem o logar
em que as achara, ou não puderam descobrir confessando inge
nuamente as da sua f;,lmilia, os seus aUiados e vizinbos que não
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sabiam. Nesta entrada, que se fez ao Sertão, se ~egcobril:am
finis,illlas pedras amethi tas de mui viva cor roxa o nH'IO tOpllZlO ,
de perfeito cór amar lia' umas e outra" mui rij<ls o respl~ln
de cen tes, o delles e fizeram precisos anneis na Bahitl e se re-
metteram muitas a Portngal. _

Achal'an}-se diaphanos e puri"simos cry Ines de pedaços tao
grande, que delle e pudel'amlilvl'ar peças imporlantes; e posto
que deste genero na Babia se não foz negocio para se frequentarem
as minas em que e ·t~o, ainda a sim os caminbanles, que a varlOs
fins das SU<lS jornadas pa 'am por ellas, empre a traz.e~, do
que re ulta levarem muita sem que a quautidade lbe dlmJUua
a e timação.»

(Rocha PitL,~.-:UE:~lORTADA A~lE:RJCA PORTUGUEZA.)

« Lê-se na Historia da Ame)'ica Portugueza, [lar Seba tião da
Rocba Pina, no Liv. 3° § 89 e seguinles, que no anno de Hí9t,
cbegara de Lisbôa. á Bnhia o governador e capit~o general
D. Franci co de Sonza. Trazia a mercê do tilulo de Marquez das
Minas, si se descobri.sem as que Boberio Dias tinba ido pro
melter a Castella.

Foi fama mui recebida que Roberio Dias, um dos moradorp.s
lrincipaes o dos mais poderosos da Babia, descendente do Ca·
tharina Alvares, tinha uma baixella e lodo o serviço da sua ca·
pel/a de finissima prata, tirada de minas que se acbaram nas uas
tcrras; esta opiuião se verificou depois com a resolução de Bo
herio Dias, porque, sabenelo ser já publica esta noticia, que muHo
tempo occnltara, passou a l\fad,'id e oITereceu a El·Rei mais
prala no Brasil do que Bilbáo d,lva ferro em Biscaya, se lhe
concedesse a mercê do titulo ele 1I1arquez das Mina..

Não é justo que mereça cou'eguir os premio quem, nos reque
rimentos, pede m/li do que se lhe deve conceder. E te titulo se
conferia a D. Francisco de Sonza. que se nchava naqueila côrte
provido no governo geral do Brazil e a Boberio Dias o lagar de
admini trador das minas, com outras promessas; das quaes
pouco sati 'feilo, volLou á Bahia na nlesma occasião, em que
vin ha o governador, com cnja licen a fúra para as suas terras a
esperai-o, e prevenir o de cobrimento ou o de vaneeel·o, e a
fru lar-Ibe ,1 jornada; brevemente a fez J). Franci co de Souza
com lodas as prevençõe e inslrumenlos precisos para aquella
diligencia ~ ma' HolJerio Dia o encaminbou por rumos tào i1i
versos (havendo primeiro feilo encobrir os outros) qne nilo foi
passivei ao gove.mador, nem alada aquel/a comitiva acbar raslos
das minas, quP. tinba a>segurado. .

E. te engano, ou se julg<ls e commettido na promessa ou na
xecução, dissimnlou o governador D. Francisco ele auza, em

quanlo dava cunla a EI·Hei, e sem duvida exprimentaria Roberio
Dias o merecido ca tigo, si antes de chegar a ordem BeaI não
houvera fallecido (na prisão), deixando aquellas esperadas minas
occultas, até aos seus proximos herdeiros.
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Esta ]loticia accendou os de ejos de muita gente, qu~ por di
versas vezes penetraram o sertào com sua bandeir(ls, em de
manda d<.l· riquez<.ls occultas. Sabiamos que ultimamente de
Minas Gernes uma 1.I,mda de descobridores se entranlJaram por
mui to tempo nas densas matas, donde tambem voJtCll'am sem
feliz Sllccesso, cuja elllpreza foi bastantemente satyrisada em
poemeto pelo jognl P. Silverio da Paraopeba; mas Lambem
saiJiamoS'Cia existencia do relataria, que aclinnle damos ú luz, e
l[Ue fora guardarlo com lIluito segredo pelos que ainda espe
ravam fazer tão rico de,cobrilllento. Eucontrou por fim o nosso
sacio, o Sr. Lagos, o desejadü malluscripto na livraria publica
desta côrte, mas damnilicado pelo cupim, que nos privou de
muitas palavras, co.mo se pódo ver nas lacunas do nosso im
presso, con ervndo na mesma figura do estrago que fizera esse
insecto no manuscripto mencionado.

Como a lloticia, que agora damos ao publico, é assás interes
ante, por er um iodicio, que em factos de bistoria pode con

duzir a grilndes descobertas, nós a estampamos tal () qual foi
encontrada, sem emiLLil' o menor Juizo.

4: Relação historiea de nma occulLa e grande povoação antiquis
ima, sem moradores, que se descobriu no anno de 1753.
Em America o ••• o •• o •••• '0 ........• o

nos interiores o o' o ••••••• ' ••••• " ••••••• o •• " o •••••••• '" ••

con tiguos aos o •••••• o o ••••••••••• o ••••• o o o •••• o ••••••

Mestre de Can .. o ••••••••• o ••••••••• '" •• o ••••••• o o •• o • o ••• ; o •

e sua comitiva, bavendo 10 annos que viajava pelos sertões, a ver
se descobria as decantada mina dr. prata do grande descobridor
Moribeca, que por culpa de um governador se não fizeram pa
tentes, pois queria nsurpar-Ihe esta gloria, e o teve preso na
Bahia até morrer, e ficaram por descobrir. Veio esta noticia ao
Rio de Janeiro em principio eh) anno de 175l.t,.»

« Depois ele uma larga e importuna peregrinação, incitados da
insaciavel cobiça do ouro e quasi perdidos em muitos annos
por este vastissimo sertão descobrimos uma cordilbeira etherea,
e que servia de throno ao vento, ás mesmas estreJlas; o luzimento
que de longe se admiran, principalmenie quando o sol fazia im
pressão no crystal de que era composta, formando umo vista tão
grande e agradavel, que ninguem daquelles reflexos podia afas
Lar os olhos; entrou a chover antes de entrarmos a regi trar esta
crystalina maravilha, e víamos sobre a terra escalvada correr as
aguas precipitando-se dos altos rochedos, parecendo-nos como a
neve, ferida pelos raios do sol, pelas agradaveis vistas daquelle

uina se reluziria .. o ••••••••• o· •••••••• o" o' o •••••••••• o

................... - - - _ -o '.' .
das aguas, e a tranquilli. .. o • do tempo nos resolvemos a investi·
gar aql1elles montes, sem embaraço algum de mattas ou rio, que

13
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nos difficultasse o tl'ansito; porém, circulando as montanhas, nós
achamos pas o franco para executa rmos a resolução de acom met
termo estes Alpes e PYI'eneos Brazilicos, resultando-nos deste
desengano uma inexplicavel tristeza.

Abarracados nós, e com o designio de retrocedermos no dia
seguinte, succedeu correr um negro, andando á lenha, a um
veado branco que viu, e descobrir por este acaso o cami!lbo entre
duas serras, que pareciam cortadas por artificio e não pela na
tureza: com o alvoroço dessa novidade principiamos a subir,
achando muita pedra solta e amontoada, por onde julgamos ser
calça~a, desfeita com a continuação do tempo.

Gastamos tres horas na subida, porém suave, pelos crystaes que
admiravamos, e no cume do monte fizemos alto, do qual esten
dendo as vistas, vimos em um campo razo maiores demonstra·
ções para a nossa admiração.

Divisamos cousa de legua e meia uma povoação grande per
suadindo-nos pelo dilatado das figuras ser alguma cidade da
côrte do Bl'azil ; descemos logo ao valle com a cautela .
seria em semelhante caso, mandando explor - gar a
qualidade e si bem que reparam fuminés, sendo
este um dos signaes evidentes das povoações.

Estivemos dous dias esperando aos exploradores para o fim
quanto muito desejavamos, e só ouviamos cantar gallos para
ajuizar que havia alli povoadores; até que (~hegaram os nossos
desenganados de que não havia mor8dores, ficando todos confusos:
resolveu-se depois um indio da nossa comitiva a entrar a todo o
risco, e com precaução; mas tornando assombrado, aflirmou-nos
não achar nem descobrir rasto de pessoa alguma; este ca o nos
fez confundir, de sorte que não acreditamos pelo que viamos de
domici lios, e assi m se arrojaram todos os exploradores a ir se
guindo os passos do indio.

Vieram confirmando o referido depoimento de não haver povo
e assim nos determinamos todos a entrar com arm:.l5 por esta
povoação, em uma madrugada, senl haver quem nos sahisse ao
encontro a impedir os pa sos e não achamo outro caminbo
senão o unico que tem a grande povoação cuja entrada é por tres
arcos de grande altura, o do meio é maior e os dous dos lados
são mais pequenos; sobre o grande e principal divisamos lettras
que se não poderam copiar pela grande altura.

Faz uma rua da largura dos tres arco~ com casas de sobrados
de uma e outra parte, com as fronteiras de pedras lavradas e já
deneO"ridas; só , . inscripções abertas todas ' estas
são baixas, derei nas notando que pela regularidade e
symetria com que estão feitas, parece uma só propriedade de
casas sendo em realidade muitas, e algumas com seus terrados
'descobertos e sem telha, porque os tectos são de ladrilhó requei
mado un , e de lages outros.

Corremos com bastante pavor algumas casas, em nenhuma
achamos vesligios de alfaias, nem moveis, que podessemos pelo
uso e trato conllecer a qualidade dos naturaes : as casaS são todas
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escuras no interior e apenas têm uma escassa luz, e como são
abob~das. resôavllm os echos dos que fallavam e as mesmas
vozes atemorizavam.

Passada e vista a rua de bom comprimento, demos em uma
praça regular e no meio della uma columna de pedra preta
de grandeza extraordinaria e sobre ella uma estatua de homem
ordinario, com uma mão na ilharga esquerda e o braço direito
estendido mostrando com o dedo index ao Polo do Norte; em
cada canto da dita praça está uma Agulha á imitação das que
uzavam os Romanos, mas algumas já maltratadas e partidas
como feridas de alguns raios.

Pelo lado direito desta praça está um soberbo edificio como
casa principal de algum senhor da terra, faz um grande saJão na
entrada e ainda com medo não corremos todas as ca .... sendo
tantas e os retr~t. zeram formar algum mara achamos
hu massa de extraordin soas lhe custavam o levan-
tal·a.

Os morcegos eram tantos, que investiam as caras das gentes e
faziam uma tal bulha que admirava: sobre o portico principal
da rua está uma figura de meio relevo talhada da mesma pedra
e despida da cintura para cima, corõada de lama; representa
pessoa de pouca idade, sem ba rba, com uma !.Janda atravessada e
um fraldelim pela cintura; debaixo do escudo da tal figura tem
alguns caracteres já gastos pelo tempo. .

Da parte esquerda da dita praça está outro edificio totalmente
arruinado e pelos vestigios J)em mostra que foi templo, porque
ainda conserva parte do ~\eu magnifico frontespicio, e algumas
naves de pedra inteira: occupa grande territorio, e nas suas
arruinadas paredes se vêm obras de primor com algumas figuras
e retratos embutidos na pedra com cruzes de varias feitios,
corvos e outras miudezas, que carecem de largo tempo para
descreveI-os.

Segue-se a este edi ficio uma grande parte de povoações toda8
arruinadas e sepultadas em grandes e medonhas aberturas da
terra, sem que em toda esta circumferencia se veja herva, ar
vore ou planta produzida pela natureza, mas sim montões de
pedras, urnas toscas e outras lavradas, pelo que entendemos .
versão, porque ainda entre da de cadaveres, que .
e parte desta infeliz .... " da, e desamparada talvez por algum
terremoto.

Defronte da dita praça corre arrebatadamen te um caudaloso rio
largo e espaçoso, com algumas margens, que o fazem muito
ag-radavel á vista: terá de largura ii a 1.2 braças, sem voltas con
sideraveis, limpas nas margens de arvoredos e troncos, que as
inundações costumam trazer; sondamos a sua altura e acbamos
nas partes mais profundas 1.5 até 1.6 braças. Da parte d'além tudo
são campos muito viço os e com tanta variedade de flores, que pa
rece andou a natureza mais cuidadosa por estas partes, fazendo
produzir os mais mimosos campos de Flora: admiramos tambem
algumas Iagôas todas cheias de arroz, de que nos aproveitamos, e
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tambem dos innumeraveis bandos de palas, fjue se criam na fer
tilidade destes campos, sem nos ser difficil o caçai-os em ch umlJo,
mas sim á mãos.

Tres dias caminhamos rio abaixo, o topamos uma cal:ldupa de
tanto estrondo pola força da nguas e resi lencia no Jogar que
julgamos o não faziam maior as Mca' do decantado Nilo: depois
deste salto e praia de tal sorte u rio fjue parece o grande Oceano.
E' todo cheio de peninsulas, cobertas de renJo relva, com algu
mas arvores disper5as que fnem ..... davel. Aqui achamo ....
a falta delle se nos ..... ta variedade ele caça .... lros muitos
animaes creados sem caçaàores que os corr:Jlll e os per
sigam.

Da parte elo Oriente desta catadnpa achamos varias subcavões e
medonhas cova, fazendo ·se experiencia da sua profunàidade com
muitas cordas; a quae' por mais compridas que 1'0 3em, nunca
podemos topar com o seu centro. Achamo. tambem algumas
pedras soltas; e na superficie da terra cravada de prala, como
tiradas elas mina deixadas ao tempo.

Entre estas fumas vimos tuna coberta com uma grande lagc e
com figuras lavradas na me ma pedra, que in:inuam grande
mysterio ao que parece. Sobre o portico do templo vimos outras.

Afastado da povoação, tiro de canbão, estü um edificio, como
casa de campo de 21)0 pas os de frente; pelo qual se entra por
um grande porUco e se sobe por unl:1 escada de pedra elo varias
côres, dando-se logo em uma gra lide sala, e depois desta em 15
casas pequena, todas com porta para a dita sa la, e cada Ullla sobre
si, e com bacia d'agua a qual agua e ajunta não no
pateo exter ..... columnas em cir..... ra fjuadrnda por artificio,
suspen as com caracteres.

Depois desta admiração entramos pelas margens do rio a fner
experiencia de descobrir ouro, e sem tr:lIJ;dho achamos boa pinta
na superficie da terra, promettl~ndo-nos muit;) grandeza, assim de
puro como de prata: admiramos o 'ser deixada esta povoação dos
que a habitavam, não tendo achado a no. sa exacta diligencia
por estes sertões que nos conte desta tleplornvel maravilha, de
quem fosse esta povoarão, mostrando bem nas suas ruinas a
figura e grandeza que teria, e como seria populosa e opulenlil nos
seculos em que floresceu povoada, estando hoje habitada de an
dorinhas, morcegos, ratos e rapozas, que cevadas na muita cria
ção de gallinhas e palas, se fnzem maiures qne um cão perdi
gueiro.

Os ratos têm as pernas tão curtas que altam como pulgas, e
nüo andam, nem correm como os do povoado.

Daqui de,te lagar se apartou um companheiro o qu:d com ou
tros mais, depois de nove dias de boa marcha avi taram, á beira
dl1 uma grande en eadu que faz um rio, umtlS canôas C0l11 duas
pessoas brancas e de cabeI los prelo e solto', l"esUdos ii Europa
... '" Um tiro como signal partl se ve..... para fugirem.
Ter ....• felpudos e bravos ..... ga a elIes se encreRpam todos e
investem.
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Um nosso companheiro chamado .Toão Antonio achou em as
ruinas de uma casa um dinheiro de ouro, figura espherica,
maior que as nossos moedas de seis mil e quatrocentos: de uma
parte com a imagem, ou figura de um moço posto de' joelhos; e
de outra parte um arr,o, uma corôa e uma etta, de cujo genero
não duvidamos se ache muito na dita povoação ou cidade deso
lada, porque u foi subversiio por algum terremoto, não 'dnria
tempo o repento ao pôr em recato o precioso ; ma~ é necessario
um braço muito forte e poderozo para revolver aqueIle entulho
calçado de tantos annos, como mostra.

Estas noticias mando II Vm. de le ertão da Bahia e dos rios,
Pará·oaçú, Una, assent,mdo não darmos parte a pessoa alguma,
porque julgamos se despovoarão villas e arraiaes; mas eu a Vm.
n dou das minns que temos descoberto, lembrado do muito que
lhe devo.

Supposto que da nossa companhia sahiu já um companheiro
com pretexto differente, comtlldo peço a Vm. largue essas penu
rias e venha utilizar-se destas grandeza, usando da industria de
peitar esse indio, para se fazer perdido e conduzir a Vm. para
es tes thsouros.»

(REVISTA no INSTlTUTJ UISTORICO.)

c Encal'l'egado pelo Instituto de indagar o que houvessejde im
portante ácerca da cidade abandonada nos sertões de'ste imperio,
appliquei-me todo neste assumpto de. de que voltei do Rio de
.Tnnoiro (10 de Novembro), com destino de aproveitar minhas fe·
rias em viajar por esse re. peito, logo que pude se fixar um termo,
ao meno provavel,para minha derrota. Um mappa circumstan
ciadú da America Merid ional, de que me fez favor o Sr. Arcebispo
eas inform;lçõesque coll'g'i de muitas pessoa. e especialmente
do Sr. Dr. Hemigio Pereirn deAndrade, natUl'al de Minas. de idade
d 7:3 ~lllnos e qUI) tinha viajado boa parte destes sertões, e do Sr.
DezcmlJnrgndal' M;lsearonhas, quo desdo Rio de Contas, ond!) foi
ministro, tiuba atrave~sado n sel'rn (lo Sin';orá e ns terras entre o
Parag-ua.sú e Una, junto com a relnçiio publicada pelo Instituto
roram m; elemento: de minlws conjecturas provaveis ácerea da
situação destn ll11tiga ciLbde, que me jJermittirnm fixar minha
projectada vingem no fim de Jnneiro, levando todo este tempo
de'e1e Novembro em examos, hypotlJe es, o preparilLivos,

Niio tel1J faltndo qucln meta a hulha minl13 delig-eucia ne te
artigo, reputando fabula :t Relação dos nventureiros de 1753: eu,
porém, não descnbro nolJa nem motivos de o de conOar, pois nada
h;1 alli que cheire á invençào poetic3, e será impo~ ivel de corti
nnr uma razãll de gloria ou inLere so, que pudesse estimular
uma tal OcçDo: e Coomo lembrariam a mineiros os caractere gre
gos, ou romano? ante noto nestn Relaçiio certn simplicidade e
e desalinho, como rle quem escreve em estudo, pois nem se
gunrcla ordem na expo~ição dos fa tos, contendo rlepois o que
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devia ser narrado em seguimen to, si o escriplo fos~e pin tado :
mo tra que foram escriptos os factos á proporção que iam lem
brando, como se vê na moedrr, cunhada que um doIles achou etc.
Diga lá cada um o que bem lhe parecer j o ce'rto é que vi corôadas
minha deligencias, e realizadas minha conjectura, sinão com
toda a certeza, por me não caber no tem po e meios e prefazer
minha viar-rem ao menos com uma probabilidade, que se aproxi
ma muilo da certeza.

Vou expor primeiramente como fixei minha jornada, e ao de·
pois os testemunhos colhidos na minha viagem á Valença, que
confirmaram tão poderozaml:'nte minhas felizes conjecturas.
Notei qile os aventureiros qne escreveram a Relação descel'am
pelo do que Corre defronte da cidade, g-astaram 3 dias até á
catadupa e escreveram logo depois de sun descida dos 1'Íos Pam·
guCtSSÚ e UI/Ct, entre Valença e Cachoeira, ou, o que me parece
melhor, de terras que medeiam entre o Uoa e o Paraguassú pe
queno, que vai desaguar na mesma bahia do morro logo adiante
de Jequiriçá, mui perto de Valença onde estão situados hoje beira
mar Valença, l\fapendipe, Jequiriçá e no interior de S. Felix,
S. Igncz, Arêa, e Marará. H~ outro Una no sertão desta provin
cia, que desemboca no Oceano muito para lá do Rio de Contas,
ao sul da villa de Olivença j está claro que deste não falIa a Rela
ção, aliás diria que e creveram dentre o Una e o Rio de Contas, e
nno do Pam,quassú Una e rnt:ilo meno se trata aqui do outro
Una, que nasce da serra Granhuns na provincia de Pernambuco:
logo a serra tráz da qual está sit uada a cidalle e o rio, que de'
fronte corre, devem ficar na direcção a Oeste destas terras, donde
data a Relação: conserruintemenle a serra do Sincorá, situada
neste rumo, cuja extremidade a E' te fica ácima de Valença 3 ou
4, dias de jornada, é o Jogar indicado na Relação, onde deve en
contrar· e a cidade abandonada. Depois desta conjectura, que
me pareceu bem fundada, pa sei a informar-me das particula
ridade de ta terra, tendo sempre em vi ta a Relação publicada:
soube i o que é talvez a mai alta e inaccessivel que tem os sertões
da Bahia, vi ta da parle do Norte, e eriçada por grandes penhas,
em que brilham muitos cri taês j e seu cume está sempre coberto
de den a nevoa até ás ii horas ou meio dia; 20 que não tem
mais do I]ue uma tromba da parte do Tarte, pela qual se faz
accessivel seu cume; 3° que esla tromba ou estrada aberta de de
a raiz até o alto da montanba, e formada em zigue-zague (perdôe
se me e ta expressão), leva boas tres ou quatro horas á subir, e mos
tra ter sido rompida á força de braço humano, e entre outros que
por clla têm tran itado, me aillrmou i to o tal Dezembargador
Ma carenha ; 4° que desde a povonção do Sincorá ató a entrada
desta tromba vão 2 leguas, e não ha rio ou mato que embara·
ce o viajante: são .qeraes; e tudo isto se conforma com a Relação
do aventureiros. Ora, que a abertura daquella e trada ou tTom
ba não é devida ao governo portuguez, é indubitavel, aliás
deveria con tal' por escripto ou tradição o autor e concorrentes
para uma obra de tanta monta e trabalho, como é a de romper
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tão alcantilada montanha, e a epocba pouco mais ou menos da
execuçiio : mas tudo se ignora: os povos que babi tam confinantes
nem hoje teriam força c resolu\ão 'para tam~nba empreza: além
de que todas estas povoaçõe datam apenas de 40 ou 50 annos
para cá, como me affirmou em Valença um velho chamado
F. Logrado, que conta 1.00 <Inno de idade, residente alli ba 50
:lIlnos, dizendo-me que quando foi para esta villa só havia neHa
i8 cala. das quaes me mostrou ainda uma defronte de sua mo
rada, e Velença é sem duvida a maior· de toda a3 povoações que
boje existe entre o Una e o Puraguassú até a povoaçHo do Sincorá:
portanto é forço'o confessar que o rompimento desta serra é
obra de povos anteriores á descoberta do Brnil pelos Portuguezes.

A serra do Sincorá se estende d'Este a Oe te entre Mo e ti::!o d~

longitude, acaba pouco antes da Villa do Hio de Contas: desde a
tl'omba até esta Villa fnem 12 legua : a Oe te desta serra corre de
Norte a Sul o rio Sincorá, que vai dosaguar no Rio de Contas:
para e te rumo correm lambem o Arpa, Rio Preto, Rio Pires,
Rio da Peelras, Rio d'Agua Branca, Manaquerú, Orico-guassú, os
quaes todos vão enriquecer o Rio de Contas, e nascem peja maior
parte nas immediações da serra: a E'ste desembocam no mar
o rios .lV[ilrahu, Cachoeiras, Acarahy, Iguarap.nos, Serinhenen,
.1iquié. Una, ( rio de Valença), Paragua sú pequeno. O Para
gua ú grande, nascendo da immeuiaçõe da Chapada e Orobó,
fórma em sua corrente um grande cotovelJo, que se aproxima á
serra do Sincorá, e dahi volta pela cidade da Cachoeira á desaguar
na babia ao Noroeste, defronte da Ilha de Ila.parica. No cimo desta
serra da IJanda do Sul nasce um só rio, que no mappa não traz
nome; acompanha a cordilbeira, correndo de Oeste para E te, e
dando aqui volta á erra vai precipitar- e ao Norte deHa neste
cotovello do Paraguas Ú, dous elia de viagem a Oeste de Maracás:
o seu fontanel fica em 430 6' de longitude, 1.30 40' de latitude.
Na margem esquerda deste rio, a que os povos circumvizinbos
chamam Braço do ShICOra., a legua e meia da tromba pouco mais
ou menos, é que deve e tal' a cid'lde abandonadn; pois que todas
as circum tancias de te log-ar quadram com a Relação publicada.
Aqui Oxei portanlo o termo de minha viagem. Devia por con
s quencia, egundo o roteiro que me apontou o Sr. Dezembar·
gador Mascarenhas, embarcar na Babia para qualquer dos portos,
ou E Uva, ou Nazareth, Cachoeira, ou .1aqueripe, d'ahi passar á
Lagem, Maracá., Fazenda das flores, povoação do Cincorá, subir
a tromba da serra, e demandar a cidade pelo mesmo trilho dos
aventureiros de 1.753 : por e te roteiro gastava 1.4 dias de ida e
outros tanlos de vol ta, fazendo a jornada escoteiro. Eu não
tinha senão 35 dias até a abertura das aulas, e achei que por e te
caminho os gastos com cavalgaduras excediam minhas força
pecuoiarias, por me ser prrcizo levar companhia, roupa e man~

timentos, e além disso as jornadas dia rias deviam ser forçadas
de l.O e de 11 legua para poder encontrar gazalh~do ou 1'anclio,
como aqui lhe chamam. Resolvi-me portanto a embarcar para
Valença; donde julguei me ficava mais perto o termo de minha
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jornada, ou ao menos o Braço do Sincom,; pois no C3S0 de não
poder penetrar ao sitio onde julgava dever encontr3r a cid,ldc
por me não caber no tempo, visto estar IH'oximo o fim das fe,
rias, assentei que podia reconhecer algumas circumstancias im
portantes, que ainda me faltavnill, como si o Braço do Sincorll
tinha catadupa, si espraiava muito depois da queda, e formava
algumas peninsulas, si na margem orientat Ilavia m.inas ou, so
cavas; porque encontrando estes indicias marcados na RelaçITo,
ainda que não podesse observar a cidade, ficava comtudo certo
da sua existencia na margem daquelle rio, ou estive se ainda
em pé, ou desmantellada ; e para outras fcrias voltaria,

Com este pensamento embarquei para Valença no dia '* de Fe
vereiro corrente pelas 9 horas da manhã, acompanhado de um
moço Ordinando, que se dispoz por seu gosto a razer commigo a
viagem. OExm. Sr. Paulo José de Mello, digno Pre_idente de ta
Provincia, me franqueou uma portaria para as autoridades locaes
por onde passasse, afim de coadjuvar-me; e me prestaria mais
auxilias, si na verdade podesse, pois me manifestou a melbor
vontade. Cheguei a Valença no dia 5, e me hospedei em ca a do
meu amigo o Illm. Sr. João Antonio de Vasconcellos, meritissimo
Juiz de Direito daquella Comarca, e quando já tinha mandado
alugar bestas para cargas e cavalgaduras, as quaes apezar da es
cassez da terra neste genero, o mesmn Sr. Juiz tinha feito
apromptar, começou a chuva que continuou todos os dias se
guintes, e tornou impraticaveis as e tradas : ao mesmo tempo
soube que me eram precizos muitos mais dias de jornada, e
mesmo para examinar a catadupa do Bt'aço do Sincora; conten
tei-me então com as informações que pude colher de vario su
jeitos daquella villa, e especialmente do Sr. Antonio Joaquim da
Cruz, marchante de profissão, que tinha viajado todas aquellas
terras vizinhas do Sinconí, e ainda mais dentro, e tinha subido
até á catadupa do Braço do Sincora, e dous dias de vi::l"em acima
della ; e todas a pessoas principaes da villa me abonaram este
homem pará informar-me a e te respeito.

Pelas suas informações soube que a cidade está encoberta a
E'ste por mattas, que elle se não alreveu ~ pass~r quando subiu
acima da catadu[Ja ; que o Bl'aço lIo SincoJ'à se despenha desta
elevada catadupa por differentes bôcas com grande ruido, e
fórma varias peninsulas de verdura; e que n~ sua margem ori
ental ha muitas e mui profundas minas, algumas abertas em
penhas que formam abobadas, debaixo da qual se c~minha ao
principio em plano, e depois rematam em furna insond~vel:

contou-me um phenomeno que se observa naquelle ,ocavão e é
que de quando em quando rebenta 1JOr sua bôcas horrivel e
tampido : elie attribuia isto á grande quantidade de ouro e prata
que continham; a razão, porém, deste phenomcno é bem claro:
aquellas minas estendiam alé debaixo do leito do rio e tando ar
rombadas pelo decurso do tempo, u o e movimento da aguas, a
al>ua que entra pelos rombos em toda aquella extensa bacia que
forma o rio depois de sua queda, impelle com violencia o ar



DA··BAHIA 201

daquel13s cavidades, que dilalando-se rapidamente peln garg-anta
das minas e toura nas bôcas como um canhão disparado. Estas
informações com oll'cito me aliviaram ell1 parte a magoa de não
poder conl.inuar minha viag-em, pois este pratico llIe affirmou que
paril fazer esta jornada sem risco de minha saude c vida, e sem
estragar eav<llgnduril~, del'in coutar t:OIll 50 din para ir e outros
tantús para voltar: fi ou de me preparar cavillgadllras e cou
ducçiio para o tJl'incipio de Novembro proximo, e que elle mesmo
me acompaubaria.

Aesta informar,ões accresce a tradicção dos velhos daquellas
povoações, desde Valença até Sincorá, de que trnz c1estll serra ha
uma cidade antiga; mas revestem esta !listaria de muitas rabulas,
como costuma acontecer, porque uns dizem que esta cidade foi
subvertida por um terremoto, outros que por alluviiio: ::liguns
affirmam que ella oxiste, mas que nella está um dragão que traga
quem lá ~e approxima ; outro. dizem que quem lá yai não volta;
e a e-te respeito me contaram uma anedocta de certo coadjuctor
que foi a desobriga por aquelles sitias e nunca mais iJppareceu
etc., etc. Todas estas testemunhas couOrmnm admiravelmente
minhas conjecturas e primeira hypothese de sorte que já não
posso duvidar de que é alli, ua serra do Sincorá da parte lia Sul,
e na margem esquerda do Braç.o do Sincorá, que eu devo buscar
a cidade ab[tnelonacla.

Tenbo para lá dous caminho, um pelo roteiro do SI'. .DezLm
bargador Mascarenhas, que já expuz e antro pelo do Sr. Antonio
Joaquim da Ct'llZ : este quer que vamos subindo pelo BI'Q,(;o do
Sincora até n tatadupa e d'ahi a 3 dias de viagem estamos na ci
dade : este caminho é mais longo e solitario, porém é mnis util
por ser borda d'ag-ua, leva estrada desde que se ehega ao rio,
abu.ndante de pescado e caça para nosso alimento, e ha alli oc
casião de ob ervar certas picadas nntigas, c ver onde conduzem:
6 o caminbo inverso de que troux.eram os aventureiros quando
desceram da cidade; c seguindo esta esl.raela, e descendo pela
tromba da Serl'(I, terei melhor ensejo parn ob,erv~lr a celebre
gruta de alabastro que não está elescripta e nC:t 4, leguas distnnte
tln povoação do Sincorá ; o Sr. Dezembargatlor Mascarellhas, que
já lá entrou, me disse que é mui admiravel, e se entranha, por
debaixo da terra até que se "pagam o archotes.

(Benign9 José rle C(~l"l'alho e Cunha.)

Minas de ouro do Assuruá

< Distante sei leguas em linha recta, pouco mais 011 menos,
da villa de Chique-Chique, existe a fnenda de criar gado deno
minada - Curral das Egnas -, onde se encontram os diversos
lagares dos quaes presentemente se extrahem os diamantes na
serra elo ASSUl'uá, que passando por esta fazenda vai correndo
na mesma direcção do rio S. Francisco; não sei o lagar onde
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começa tal serra, ou onde fica; julgo ser conhecida dehaixo de
diver~os nomes, segundo os lagares por onde vai atravessando,
porquanto me con~ta chamar-se alli de AssurlJá do Brejo a sim
chamado, que é uma oxtensiio de 16 leguas de terreno, pouco
mai ou menos. habitada por muitos lavradores c poucos fazen
deiros, por onde atravessa esta. erra.

Esta fazenda acima dita foi antigamente povoada por indios, e
ainda boje existem em não pequeno namero os seus descendentes,
os qUDe contam tod:! a hi.toria de Moribea ou 1\I0ribeca, os
acontecimentos que tiveram lagar, sua riqueza, as everando ser
elle o chefe dos indios, e que alli tambem morava fazendo
explorar afJuelJes lagares da serra que lhe parecia, do guaes
tirou grande porção (le ouro e diamantes; o que bem se prova
com os g-randes serviços feitos por elle pa~a esse fim, e que
ainda hoje e encontrrlill no cimo da dita serra no lagar chamado
Coelho e em outro chamado Sus aapár:!, e na dita serra no lagar
da Mangabeira (onde hoje se tiram os diamantes), encontrando- e
neste ultimo logar e cm outros, cadinhos, bigornas e difTerentes
va os de barro, do quae alguns estão estampados com
cunho de moeda e outras cousas já em parle deterioradas pelo
tempo, como estacas, moirões, que serviram de e teias para c:lsa;
tem-se tambem encontrado algumas vedras com inscripções em
caractere . que nos ão desconhecidos, parecendo ella pregoadas
ou embutidas de proposito para fazer aI !ruma tapagem ou occulLar
alguma cou a; porque segundo me consta, ainda não se con eguiu
arrancar nenhuma apezar dos meio empregados e esforço que
se tem feito; emfim os moradores antigos desta fazenda contam
minuciosamente factos particulares que sabem (creio que por
tradição) da vida do tal Morihcca, como seja .a proposta que el1e
fez ao Rei de Portugal acerca de taes riquezas, a pretenção
delJe, a maneira pela qual envenenou os Jndios que o acompa
nharam para a Bahia no Jogar chamado c Rancho da Fome., afim
de não de cobrirem e ta minas, a morte delle, e algumas lettras
ou signae symbolicos que foram encontrado já em outro tempo
em cima da erra, como mostrando o lagar onde se achavam
depo itfldos e occultos os seus cabedaes; o qne deu lagar a
fazer- e varias indagações e a explorar- e desde algum lempo
aquelle 100"are, não com a devida con tancia ou attenção que
merece, ma tiio ómente ao aca o, abrindo-se diver os buracos.
ou pequenas excavações aqui e alli; por cujo motivo se dr. co':'
briram ultimamente os diITerente logare~ do quaes estão extra
hindo diamantes, a saber: Tam:!ndulÍ, Pio tal', Mangabeira, Gamel
leira, Cotovello e outros; pois na redonclez.a de ift, leguas, em
qualquer parte que e explore, encontram-se diamantes em maior
ou menor quantidade. A mina de ouro existe seis leguas dist:lDte
desta, advertindo que na mesma serra se descobre ouro em todo o
cordão que di ta de uma a outra mina. E' para admirnr, e não
pura se descrever a riqueza de tal lagar .•

(Dt" Antonio Pel-eira da, Silva, Lobo.)
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« A minas de ouro do Assuruá, seg-undo um memorial recen·
temente publicado por Fred. 1\1. Schubert, foram descobertas
á cerca de meio seculo, á 90 legua ao Oe te da Bahia, no lucrar
cbamado Gentio, comarca de Chique·Chique; por essa occasião
"muiram milhares de pessoas de toda a parle, principalmente da
beira do rio S. Francisco e da provincia de !\finas, para trabalba['
e extrabir o ouro que ahi e nas visiobanças se achava em
ahundmlCia á flor da terra, e a sim creou-se uma povoaçno e um
commercio importante e florescente. Enorme quantidade de ouro
sahiu, pedaços de libra nno eram raro:, e até de peso de anobas
appareceram, e muitas fortunas se fizeram e infelizmente não ba
estflti tica a respeito, porque o ouro extrahido foi em parte com
prado pelos ourives do interior para obra, e serviu tambem
principalmente como pal-ramento dos generos e mercadorias dos
negociante. da Bahia, d'onde achou felizmente caminho para a
Europa. evitando assim os direitos e os impostos do governo sobre
a exporta ão do ouro. A descoberta das lavras de diamante de
Sincor~ em i8'~2 ou i81~3 deu causa ao abandono das minas de
Assul'uá, por ser menos vantajos3 esta do que aquella explora('ão.
Não ob tante a grande propriedade dessas I<lvras, no anno de 1857,
uns iO on 12 negociantes dos Lençóes e da Bahia, que conheciam
o valor e n ahundaocia da mioas do Assuruá, instituiram uma
companhia e obtivernm um privilegio por \lO annos. Em 1858
mandou a com panhia ngenles ii Europa contratar um engenbeiro
pratico na exploração de minas e 50 operarias; em vez de 50
vieram porém 200 pes.oas, incluindo as familias, o que sobre
carreg-ou por tal fórma ti empreza que se nào pôde manter.
A terrível sêcca que assolou essn parte dn Provincia concluiu a
obra dn de truição. Autorizada pelo Governo a Companhia sus
pendeu os seus trabalbos .•

• 111m. e Exm. Sr.- Tendo recebido o omcio incluso do juiz
de direito da CODlarca do Rio de S. Francisco, em que, dando
partede haver apparecido a poucos annos quantidade de ouro e
diaman tes na serra do A sUl'uá, pede providencias para obstar a
extracção. que alli é praticada por grande concurso de povo, vou
transmittir a V. Ex. esta importante noticia, para deliberar o que
mai conveniente lhe parecer, e haja de ser determinado pejo
regen te em nome do Imperador.

Deus Guarde a V. Ex.-Pnlacio do !taverna da Bahia, 28 de Ju
nho de18~0.-lIIm. e Exm. Sr. Joaquim Jo é Rodrigues Torres.'
- Thornaz Xavier Garcia de Almetda.

• 111m. e Exm. Sr.-Tenda-me sido tran mittido pelo Sr. mi
nistro do imperio. o oficio que V. Ex. lhe dirigiu em 28 de Junho
de te anno, n. 22, acompanhado de outro do juiz de direito da
comarca do Rio de S. Francisco, em que participa o appareci-
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• mento de ouro e diamantes na sena do As,l1ruá, e pede provi
dencins para oh tal' a p,x.tracrjbo, que nlli ó feita por gTnnde
concurso de povo, cabe-me cleclnrar n V. Ex. em reSpl)~ta ao so
bredito omcio, que a re peito da e'(tracç:io do ouro deverá fazer
observar o decreto de 17 de Setembro ele 18211, tom as devidas
modifieações, isto é, sendo sulJstituidos o ouvidor e juiz de l'óra
pelo juiz de direito da comurca, para servil' ue intendente, e a
junta da l'nenda e camara- municipaes peln thc30uraria, e rcspe
ctivas collectorias, para se elfectuar a lIlunil'cstaçiío do OLlro, e a
dedncção dos direitos: e quanto á dos cli;@IJntes, cumpre a
V. Ex.. raça ob'crvar ~1 legisl:lção antig-a, qne fls declara perten
centes an .fisco, () obriga ns Jlessoas CJue o; :ll.:llam, sob g,'alres
penas, a manifestai-os ás nutoridude;, pari! remettcrcm :10 1'11e-
souro. .

DeLIS Guarde n V. Ex.- Palacio elo Hio ele .f:JI1eil'o elil 3 ele Se.
ternura de 18<í,0 . •-llfurtmz Francisco Ribeiro ele All{btda.- SI'.
pre ielente da província ela Bal1ln.

Minas de ouro da Jacobina

« Neste tempo as minas da Jacobina brotnram os mais poI'ten
tosos gruas, que nté o presente se tem visto nas outras do Brnil.
QU~tl'O se trouxernm Ii Casa d<l Moed<l de noL:lveis rÓl'l1ll1S, (; lanLo
peso, que um iOlpOJ't.Oll em mais de 700;'), nm ouLro pouco menos.
e depois um do valor de :3.0:)0 cl'l1sndos. lIavi:lm alguns annos
antes d~do mostr:ls do finissimo ouro, que g-Lwl'dal'illl1 ns veins
dos sens montes, pnl'a o Ll'ihutill'em 110 guveI'Do I):) iVfnJ'qnt.:z Vi';f\
Rey.

POt- noticia qne destas mil1as tiver:1 o GOl'el'nnl10r Geral D. João
de Lancn tro, m;mdou no descobrimenLo uellus, 110 nnno de '1701,
o coronel Antonio Alves Silva e um religioso <lo CunHO que, por
ser naLural de S. Pilulo, lilll1n ~ufficienL,) nxpel"iencin daCJl1elle
empl'eg"(l, assistidos de dous sargenLos e 10 soldados com <IS fel'
rnmentas e insLl'umentos neces,;arios para esLa diligencin, da
qual niío resultou o ejfeito, que se espel'nvn pelns poucas oiLavas
de amo CJue se til'<lrnm; (] pouco ante. da vinda do Mnrqnez,
concorrendo de varias partes mnita gente, appl icando ma iores
l'orças. se foram e vão Javl'nlldo, posto que com maior trabalho
que ,IS do sul, pOl'rJue o ouro da Jacobina quanto mnis finos tocam
os quilates, tanto mais profundo tem o nast.:imento. ))

(flocha Pitta.-lIlSTORI,t DA .\)lERICA POItTUGUEZA.)
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• A tres leguns de nf,llo Grosso, por aspero caminho de morros
e penrdi~s, estcí o ri:lclHl cln que minerou o COl'Onel pauli,la Se
bn~ti;io !\~pI)SO, o flua' viulill' de S. Paulo com toda a comitiva,
que lú linha, de escravos e do indio e mocamlJas, de que tinha
varias lllllOS, se meHeu por :lquellas set'l'~S, ondejá. alguns tinham
andado sem deõcohrirem ouro de bon pinta: mas este, como ti
vesse muita ex.periencin, e lizessc scus examcs, lhe nfTl'adou o
~ilio, e ass:1I1 planlou suas roça' nos capãe de mato, que achou
vizinhos e fez alli seu arrni,d. L:apões chamam a alguma- porções
de mato que ,e nc!JCl1l1 P::d' aquellas seiTas e campos, e derru
bando ú machado, lhe poem fogu para depois plantarem milho,
mantimento ordinario lialJueJlas partes: este j):lulista, dizia:lI, so
retirár,l dll S. Paulo e das Minas Gerae,:. rereioso das ordell' do
tribunal do Sunto ameio; c ,10 qlle !Jilre:cia á 10dos,;1 vida era
má, c o cornç~o crucl, porque malaY:l por COUS:IS mui lev~s, e a
sua gente ú servia muito violentada, pois a cnda hor'a esperav" eada
qual dellc. a da sua morte; tanto assim que no caminho não o
podendo jú :'companhar duas das suas mocambas, de eançadas,
no meio de uns serrns Inatou um:1 e desp:nhou outra, dizendo
que não queria deixal-.~s vivas, só para n:io. ervirem a outrem.

Assenlrldn o seu arr:lialllôl dita par,lgem, enlrou ii minerar,
pondo i'igia. na pnnes mais altas, e senlinellas no caminho,
para que ni10 deix.:Js em lá chegar alguem; e como era poderoso,
com o temor con 'erv:lv:! o seu respeilo e de potico imperio.

Teve tal forluna, qlle :!c.hou o ouro a 4., ou 5 palmos de cava da
sua formação, e tr:!balhava ao principio COI1l 80 batêas ; mas
dando com ouro gT(lúdo, melleu Ioda a comitiva, co!olllin e
remeas a trabalhar, C(lm que cile!:"ou:! trazer ao riacho 130 ba
têas: já enli10 desprezar:! o ouro miudo, por lhe gastar tempo nas
lavagens, e assim mandav:l despe.iar as balêas e só bu cava p-e
daços, folllCtas e ~r;jos maiores, casligando fortemen te alguns
que lhe d:l\':lm de jornal só uma libra de ouro; o que m[Jis ad
miração fnz, não tendo nada de paradoxo, é tirar um pedaço de
arroba e meia, do feilio da aza de um lacho, e ainda mais, que
em um di~, dando na maior maucha, trabalhou desde a madru
gada até a iO horas da noile, valendo-se por isso de fachos, e
apurou nella 9 arroiJas.

Havia lrnido o dito paulista eomsifTo em companhia um sobri
nho chamado Antonio dc Almeida, 110 qual e aos poucos da SUll
comitiva, não admiltia a minerarem junto com 11 sua fabrica;
mas separados, vinham mnis atr3Z, revolvendo :l terra e ca. calho
já movido, em cujos fr:!gmentos tira vam quantidade de ouro.

Farto jil o dito Rapozo, ou tendo ouro que hastava á sua am
bição, ou porque já as grandezas não conlinuavnm com igual ren
dimento, ou receioso de que com aquella fama se ajuntasse
algum poder maior, que o dest.ruísse, se ausenlou com 05 seus
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pelo mato dentro para esses sertões, tendo minerado no dito ria
cho por uma colonia que o terreno faz á dist:lllcia de um oit~vo

de legua, e ne te tirou todo o ouro, que levou, em que fallou
sempre com vivacidade; e duvidando eu do num 1'0 de arrobas,
que nesta cidade e por esse sertão tinha ouvido que ell.e tirára,
entrei a averiguaI-a com maior exame, e assim vendo enlre aqueI
les homens alguns de mais ca pacüJade, e um delles confidente
do dito Rapozo, á quem comprava gado!' e mantimenlos para a
fabrica do seu trabalho, e por e ta cau a lhe permittia entrar nas
suas lavras, e tirar dellas muita utilidade; e vendo tambem entre
os paulistas alguns mais capazes e um mameluco do dito Rapozo,
o que pôde escapar·lhe uma noite depois de se metter no ser
tão, por receia r o matasse; de cada um delles cal hi, separada
mente, o que deste Coronel Sebastião Rapozo relato, que me
persuado ser o mais verdadeiro, por serem e tes os que melhor
podi.1m sabel·o e indagal·o dos da sua companhia; e assim una
nimemente concordaram em que o dito paulista levára segura
mente !lO arrobas de ouro; -assim pela grandeza com que o tinha
achado, como pelas borrachas e surrões em que o levava orçaram
aquella quantiil, e tambem pelas cargas que lhe observaram
quando se retirou, distinguindo-as das outras de mantimentos,
pois sabem estes homens os traços e subtilezas un dos outros; e
diziam que o dito Bapozo nunca lhes confessára a quantia certa,
e só dizia por diminutivo - eu tenho aqui umas arrobinhas.

Depois de se pôr a caminho em retirada para o sertão, deu buscas
aos seus, que lhe pareceu levariam algum ouro, e lhes achou
variavelmente muitas libras; á uns 3 e 5, a outros 6 e 9, e
então é que lhe fugiu aquelle mameluco, por ser um dos mais
culpados: logo se ausentou e se não soube o rumo que tomára
por se metler no mato, por picada nova que abrira; mas pouco
depois, por algun indios que o toparam, e sertanejos que por
esse mato encontrou se soube que, reconcentrando-se por esses
ertõe, ia na volLa do Maranhão; e quando cheguei áquelles

districtos do rio de Conta, havia mais de 6 mezes que elle tinha
partido, e corria lá a noticia delle ter chegado ao Piauhy oude
depois o m:ltaram. »

(Miguel Pe,-ein], da Costa.- DO RELATORIO APRESENTADO AO VICE-RE!
VASCO FERNANDES CEZ.I.R E~ 172i.- PELO MESTRE DE CAMPO DE ENOE
N!!EntO. )

Lavras dialllant.inas do Salobro

« Fui visitar a lavra diamantina do Salohro, e vi aquelle for
migu iro immen o de ambiciosos á cata de umas pedras que
servem apenas para luxo, e um montão de 600 a 1.000 ranchos de
palha, dentro de uma derrubada na matta virgem; ás canelladas
pelos troncos das arvores move·se aquella onda humana animada
e satisfeita como quem busca salvação eterna.
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Febres de todas a denominações conhecidas, aram pão, dysen
teria, cama ou redes com doente, moribundo e mortos. Os
vivo amarrados a quatro armas qua i todos: rewolver, gar
rucba, facn e facão de arrastào; algun mais cautelosos levam
como sobrecarga urna e pingarda de dou canos no hombro.
Lama, immundicia, podriuão por todos os lados, todos os vicias
por fim alli imperam com toda altivez desde o jogo até a crapula.

Já sabia o que era uma lavra de diamantes, quiz ver, porém,
para melhor julgar.

Dizem todos que esta é a mais rica do Brazil, não só na qum
tidade. 'como principal mente Da qualidade- do diamante; ha pre
sump ões de haver trabalho para muitos annos. Uns dizem que
o melhor veio segue para o norte e outros querem que seja para
o sul.

A ailluencia de compradores é immensa; cada qual tem vindo
munido de maiores capitaes, presumiudo-se para alguns qUf1ntia
superior a fiOO:OOOS. Só com muitos dias de demora se podem
fazer algumas compras e com muito dinbeiro, em vista dos altos
preços para obter as boas pedras .•

(Extrahida de uma c:ll'ta particular, datada de Caouavieiras, pu
IJlícada uo JORNAL DO COMMERcro de 17 de Fevereiro de 1883.)

Lavras diaD1antinas de S. Felix

• Tendo sido diversos garimpeiros, trabalbadores do Sr. Dr. Julio
da Gama, e hospedados em casa do SI'. Capitão José Augu to
Peixoto, informados pelo Sr. Ignacio de tal, caixeiro das lojas do
mesmo Sr. Capi tão Peixoto, que no lagar denominado BaTra
Estrada (Porto Simão) do domin ia do Coronel Zeferino José de
Carvalbo,13m S. F~lix) existiam indicias de haver diamantes;
para alli se dirigiram, n·) dia 21, do corrente, guiado pelo ca
lIoeiro Manoel André, e procedendo elles ao exame do terreno e
a algumas pequena eX(;3VaçÕes encontraram, sem grande dilli
culdade, durante o trabal 110 de duas horas, duas ricas pedras de
diamante, uma das quaes é de urna alvura e brilbo inexcediveis.

Estas pedras foram hontem obsequiosamente mostradas pejo
nosso amigo Sr. ColIector geral desta cidade, Alferes Camillo
Gonçalves Lima, e se acbam exposta á apreciação publica na
loja do Sr. Capitão José Augusto Peixoto, e tabelecido na rua
principal da freguezia de S. Felix.

Con ta-nos, que hontem e dirigiram para aquelle Jogar os
mesmos garimpeiros e um abastado negociante daquella freguezia,
átim de explorar a nova mina.

E' de grande e imprescindivel necessidade a continuação dos
exames ante-hontem encetados e que tanto nos poderão ser pro
veitozos•.

(Do GU,lRANY, da Cachoeira, de 24 de Fevereiro de 1883.)
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Lavras diall1lanti:!ila~ do Sincorá

< A descobertn dos di~mantcs na serra de Sincorá, em :I.8MIo,
deve-se a José Bocha, propriet:l1'io da fazenda lle S. João.

Não tive occasiiio de visitar as lavras, mas devo esta inform~\iiio

á bondade do SI'. Major 1. P. Este roi rln Serra do Grão
Mogol para Sincorá onde passoLl todo o lIlez de Agosto do
corrente anno (1.8115). Dalli foi ii Hailia e Rio de Janeiro onde
encontrei-o. Conhecpudo,o ha muito tempo depo ito,lIJe a maior
conuança.

A Serra do Sinconi llstá ~ituada na província da Babia n~ Lat.
430 e estende-'e de Sudoeste par;] Nordc·te de 13" 150 ,Ité 12°
:1.5° Long, formando a ramificaç;to Leste da erra da Ch~pa, da que
se pode considerar como COUlinuarão da serr:, do Espinhaço,
e sep:lra a villa de S. Francisco. do gio Pnraguassu. Todas as
aguas que descem da serra do Sincorá VDO depositar-se no rio
Paraguassü.

A Serra do Sincorá tem o me'mo caracter rude e agreste ii do
Grão Mogol. Campos extensos cstendem,se reJos tleclives cio lado
do Oeste até encontrar a serra da Chapada, ao pas'o que do lado
de Leste lodo o tenitorio é coberto de gr:II1des Jlorestas.

Possuindo bom clima é enlretanl.O doentia na, marg-ens dos rios
Paraguassú e Andüraby, onde rcinam febres intermiteutes de'de
Dezemhro alé Abril,

Sob seu ponto d,~ vista geologico 11 serr:J de que se trata tem
grande analogia COIIl a do Grão Mogol dú formação itacolomita;
ontretanto que a que demoram na sua vizinhança compoem,se
de granito o gneiss.

A primeira de 'coberta de di:Jmnnles teve lagar nas margens do
rio Mocugé: a [1ovoa~ão setá situada cm terras da fazenda S. João.

Os diaman tes ão encontrados em UlTl~ extcnsão de 20 legoas ;
as lavras do lado ele Oeste são pobres, entretanto que abundantes
nos pontos em que o Paraguas ü e o And~r;dIY col'tam a serra;
As lavras mai im[lortantes são as que se encontram ao lado
direito nas immerJiacões dos rios que de cem de cima para um
terreno baixo muito doentio e cheio de cobras.. .

( CART.~ DO DI', Vi"gilio von HellTeichenpuBLlc.~D,~P01~ TSCUUDI NA
u,~ OBRA Vl.\OIDl AO CEXTRO DA A)IEIUC,~ DO SUL).

< Ha muitos annos que o Conego Benigno se emprega na desco
berta de uma cidade abandonada, que tem qua i á vi ta, sem que
jamais pos a chegar a ella. Deve haver nisto al"'um encanto, e da
minba parte já o previni de que lbe retirava as ordenanças, que
o acompanhava e mesmo me parece tempo de se lhe suspen
derem os auxilio que recebe da Caixa Provincial.

Como tratei desta materia, não deixaria pass:Jr desapercebida a
extraordinaria descoberla dos diamantes na Serra de Sincorá que
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que ú a mesma que pas a em Minas Geraes pelo Ouro Preto, Serra,
Cid lide de Diamantina ou anLigo Arraial do Tijuco, Serra do Grão
Mogol, logare todos diamantinos,á excepção do Ouro Preto. Esta
de c;uberla, i não tem sirlo aproveitada em favor do Governo,
lião tem deixado de dar mUllo movimento no Commercio, e os
dinmanles têm sido t:JOtos, que bão baixado consideravelmente
no mercadu, e d veO! alterar sem duYida a fortuna de quem
tiver nelles muito capilaes empregado.

Todas as llxigenc!a , que o Governo tem feito, de noticias sobre
a oxistencia de outros mineraes não tem produzido eLfeito algnm,))

( Relataria da Presidencia, do anno de i8!}6 ).

l\'.1elnoria sobre os terrenos diam.an'tioos
da provincia da 13ahia

UESCRlPÇÃO no TERRENOS nTAMANTiNOS

• Uma cOI'lilheir.1, compondo-se de quatro grandes sel'l'anias,
apresentando aspectos variiJdos, terrenos diver os, ora elevaçõe e
ol'a valles diversamente extensos oconfigurado.', l:limas e prodnc
ções diJl'ereules, parle do aI, e limitando á provincia de S, Paulo
LIa de Mina' segue pelo inlel'iol' da Babia, e dividindo ns ag-aas
qne correm para o rio de S. Franl:isco das que .0 encaminham
para os 1';05 de Conta, e Paragaassü, vai entrar n'aqnelle e 1'01'
mar a grande cachoeira de Paulo AJl'on o. Aqaella cordilbeira
tem (Om cada tllna provincia por onde passa denominações dil'
I'erentes: em Minas tem o nome de Grão Mogol, Branca e Alnl[ls;
e nesta provincia denomina- e Sincorá e Cllapüda, e á proporção
qne se vni estendendo cadn umn da serra elU que se destaca, jil
pa1'n o Jallos, e jú cm I'rente, tem tomaLlo dos habitantes diversas
deno mi IJ ações.

Partindo da cidade dn Caehoeira pela estrada de Maracá -em
direcção dr Ue te,solJe-' depois de nina vingem de es enta leguas
il ladeirn do Carrapato, onde tem começo com o nome de Sincorá
a primeira d',lqnellas so1'r,lI1io:, a cujo cimo e checra depois de
quatro legnas, e encontra o llovoaçiio do mesmo nome. Neste
Jogar .iii sflo diamantino os terrenos que, e egaem na me ma
serran ia pa ra o norte.

Fronteira a ella, intermediando seis Jeguns a Oéste, e correndo
em paraI leio, eslá a outra erraaia com o nome de Cocai, onde
existe ~alitre e ped1'n-hume em quantidade extraordinaria, e onde
exi tem riqmssima mipa :lllrifera.; é abi que se acha um mor~o

deno~inildo do OUI'O, e é deste do lado de uéste que nasce o 1'10
Pa1'aguassú eom o nome de Pal'ag-u3ssuzinho dtlsde aquella fonte
até a povoação do Commercio de Fóra, onde chega com um cursu
de desoito legun .

U
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Emquanlo corre na serra d'onde na ce é aurifero, mn log-o
que a deixa e entra n~ grDndl's planuras alé o Commercil} de
Fóra ainda se não de cobriu nelle ouro e nem diamautos. Aser
rania do Cocai so vai elevando para o norte, o em distancia de
seis leguas fazendo gorande Sl1 mirlade toma aili o nome de serra do
Gagáo, d'onde começa a ser diamanti no, e continua na mesma
dire<:ção.

Da serra do Gagáo na ce e se dirige para o sul o rio Alpnrgata,
que depois de um curso de cinco leguas recolJe as aguas do rio
Catinga Grande, que vindo da serr,mia do Sin<:orá ri Lo te corre
primeiro para o Ué tE', e depois volla se p"ra o ~ul a entrar
n'aquelle formnnllo um curso da mesma longitude. Estes dous
rio' assim unido depois de correrem duas leguas se lançam no
Paragua.suzinho, junto ri povoação do Commercio de Fóra, que
di la da do P"ragua sú Diamantino uma legun.

Fronteiro a esta povoação, ao norte, em distancia della meia
legua, e outro tanto abaixo da emlJocadura d'aquelles rios
desagua no mesmo Parnguas,mzinho o 1'10 Negro, que nascendo
da mesma serrania do Sincorá r cebe p:lssagem de uma cadêa de
serr,IS, que se abatem para dar-lhe um curso de sei' leglws; e
abaixo de sua foz duas leguas vem lançar-se o rio Preto depois de
um curso de qualro legua , sabido do' brejos da.; mesmas serras
que são pertença da me,:m:l serrania. Ambo esles rios, assim
como os de Alpargata e Catinga Grande, ão diamantinos t"mlJem.

E' da serrania do Sincorá que n,lsce a Oeste o rio Ulla, o qual
depois de um curso estimad3 em quinze legna para lésle vai
pprder- e no rio Paraguassú no lagar chamado 101'10 das Arara;
este rio, o do Timbó, p, Mucngé e outro corre~os que nelles de a
guam, assim como o brejus que o rodeiam, são diamantinos ; mas
as febres de cnracter J:Jallgno que alreclam aos que por elle tran
sitam tem afugentado tola Imell tIl os exploradore".

Da mesma serrania do Sincorá na ce o rio dr~sle nome, e é êlle
o unico que tendo alli sua fon te segue pa rH o ~ul e vai Iilnçar-se no
rio de Contas; aquelle 1'10, cujo curso é estimadu em vinte legua ,
em quanto corre na serrania d'onde nasce é diamantino, e Jogo
que recebe as aguas da serrania do Cocai, por cUjas abas vai
passar, deixa de o ser, e senta·se enlão sobre o ouro. Ao norte
sete leguas da fonle d'aquelles dou rio, e na me~ma serrania
do incorá, e tá uma erra chamada Chapadinha; della nascem
parallelos, e parallelos correm os rio~ Iucu~é e Combucns, que
depois de um cur o de ei legua" se encontram e confundem- e
di Lante da pOVOGçào do Paraguassú Diamantino meia legua, a
lé le ua estrada 101' que della e vai para a do Andrahy.

Assim unidas depois de corr6relll meia legun entram no Para
guas uzinho.

Foi n' stes rios que José Pereirll do Pruria descobriu riqui'
sill1a minas diamantinas em Setembro de :l81,~, descob9rta que
divulgada fez reunir em menos de seis mezes uma população das
extremidades desta provincia e das vizinhas em numero de mais
de vinte cinco mil pessoas, de maneira que dentro daquelle
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tempo uma grande rovonção que tomou o nome de Parnguassú
Diamantino, levantou-se á m~r"'em do rio Mur.ugé, que com o de
Combucas n ficou cercando a sul e Jéstc, víudo cercal-u o Para
guu suzinho a oé te e norte, povoação que tendo pouco l1luis de
dous anuas de ex.islencia conta hoje cem lojas e tavernas, um mi·
Iheiro de caza habitad,ls, e que tornuda um centro de relações
commerciaes paru todos os sertões da provincia, deve deer scer,
apezar de ex.istirem os el mentos que;1 fizeram nas~er e prosperar,
se continuar a exi.tir a ausencia total da autoridade e da ju;Liça ;
pois que e os homen podem senlar-se em um lagar qualquer,
associar-se, crear interesses, estabelecer rclaçõe e e,tendel-as
com o auxilio do governo, nada podem u 'egurar do que tanto
fizeram .e não vem em eu apoio o mesmo governo, que antes
de fazer-se sentir pelo Indo odioso das imposições, deve fazer-se
conhecer pelo du protecção ás pessoas e á propriedade. Foí em
um poço do rio Mucugé, junto áquHlla povouçno, que em poucas
horas um 110me.11 de nome Vence láo, em OUtUIJI'O do me.mo
unno de i3M, mergulhando apanhou dezenove oitavas de dia·
mantes.

NeJle npnnbaram outros militas individuas mais de oiteutn ai·
tavus, e ultimamente colheu o capitão Rodrigo Antonio Pereira de
Custl'O, em quatorze dias de trabalho com trinta trabalhadores,
noventa e tres, Os correO'os que para estes dous rios desag-unm,
os br 'jos que em suas aba, nas fraldas das serras nas cavidades
d'eJlas -e formam abundaram de dIamantes, abundancia que se
considera existir nos que ainda por desconhecidos exi5tem
virg-en ,

E' depoi que estes dous rios e os do Alpargata, Catinga Grande
Preto, Negro, se lançam no rio Paragua suzinbo, e que este com
elles en~rossando atravessa uma cadêa de serras, da quaes umas
se abatem e outras o submergem para fazei· o rebentar em borbo
tões depois de um corso subterraneo de mais de uma le~ua no
logar chamndo - Passagem do Andl'ahy -, onde e despede
daquellas serrns p<lrn ir banhar matas ag-ricollls, cxtensas e de
serL;ts, que toma o noml1 de Paragos"ú, com o qual corre por es
paço de setenla leguas, e vai perder-se no OCe1IDO, deixando á sua
margem a Cidade da Cachoeira e a villa de Maragogipe, Póde-se
sem exageraçno dizer que este rio desde o seu cur o n'aquellas
serras, onde recebe os rios que o engros am e que o enriquecem,
até ,I bocca do rio Santo Antonio, duas legoas abaixo da pas agem
do Andrahy, onde rebenta, senta-o e sobre diamantes. AJO'uns
lagares em que n'clJe se tem podido fazer alguma excavação
provam aqoella proposiç,io ; poi na cachoeira denominada- In
lluenciH -, longe (ln povonção do Paragua . ú uma Ipgua, pm Ja
neiro de 18'~5 muito individuo demergulho xtralliram muitos
diamantes, e um delles de nome José da Silva Dutra apanhou
dafJoella maneira em um ó dia qualorze e meia oitavas: entào
qualquer individuo levava ao mercado prodígio a quanLidade, e
se agora outro tanto não succede é porque muito minguados se
acham os Jogares de facil elploração,
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Da mesma serra Chapadinhn', não longe da fonte dos rios
lucugé e Combucas, nasce o rio Piabas, que correndo entre ella

a oeste, volta-se para lé te, e de.. penha- e ultimamente em di
recção do norte, dividindo as maLtas agricolas dos lerrenos
diamantinos; depois de nm cur o de pouco mai de quatro
leguas lança- e no P~raguassú no logar chamado - Passagem do
Andrahy,- recebendo antes no chnmado - Cousa Boa - o fio
Chique-Chique, que nasce da serra denominada - Emparedado-,
Jongiqua á léste duas legnas d~ mesma povoação do Para
guas Ú.

E te rio é diamantino, e do Chique-Chique, á margem do qual
depoi de um curso de du~s leguas se acha a povoação deste
nome, se desentranharam diamantes em um numero espantoso;
nilo foi só de seu leito e barrancos, não foi sómente dos corregos
que nelles desaguam, edos brejos que llas serras d'unde nascem e
por onde passam se tem podido penetrar, que milheiros de oi
tavas se extrahirnm, mas tambem dos altos, dos baixos e de toda
a parte onde a penedia tem logar a urna excavação qualquer.
Na rl'ferida ~errania do Sincorá, onde começam os terrenos dia
mantinos, em distancia de vinte leguas se ncha a seITa rIo An
drahy, em cujas fraldas está a povoação deste nome, que distando
da do Chique-Chique duas leguas ao sul, e dn do Paraguassú
quatro, não conlérn meno' de tres mil almas: proximo á ella
ao lado de léste nn cendo do norto passa o rio Cajneiro, o qual
estabelece uma linha divisaria entre as maltas <Igricolas das serras
donde nasee. Este rio depois de um curso de duas leguas vai
metter-se no Paraguassú.

Do leito delle, de suas ribas e margens, se tem extrahido libras
de diam~ntes, e nns costas e fraldas daquella serra rebentam á
porfia, já em linha, já destacados, correrros sem numero os quaes,
nascendo della, nella mesma se submergem parn fazerem um
curso subterraneo e depois borbul harem naq uellas enco tas e
abas, e pararem finalmente naquelJe rio; é nas grutas, onde
elles se mergulham e e escondem, que e achum grande depo
sitas diaman tinos; com Iuz o homens as penetram, e por ollas
se entl'aohnm umas vezes de g-ntinhus, outras de rasto, po tnndo
nnquellas caverna tortuo us e e curas, de c. paço em e paço, se0
tineJlas, já parn qüe se uüo percam, e já pura que os ultimo, que
se empregam no trabalho, nào sejam sorprehendidlJs por qllalquer
encheute pluviul, a que terium enlüo de succumbir. Todos o
brejos da referida serra nté a~ora explorados têm sido riquis
simos, e pnra dizer tudo de l1mn vez, onde na me ma serra as
aguas, quer perennes, quer pluviaes, cabindo fnem a. ento ou
regatos, póde-se explorar sem que se tema ser malograda a ex
p/oraçiío; e i to ml1iws vezes mesmo qunudo aquello assento ou
regatos são pedregosos, porque u pedra é muilas vezes super
ficial.

Entre as serra, que da referida serrania se destacam sempre na
mesma direcção, está a dos Lençóes di tante da do Andraby seis
leguas; nas fraldas della se acha a povoação do mesmo nome,
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acima da qual, uma legua a norte, nasce o rio S. José, que vindo
para o sul depois de um curso de sei~ leguas toma a direcção de
leste na barra do Garapa, a im chamada por ahi receber as
ag-uas do rio deste nome, que vindo daquella erra, corre para
lé te por espaço de tres Ieguas. Da me ma serra vem ao lado de
oeste entre aL] uellas duas povoações os rios Roncador, Bicas,
Caldeirões, C,lpiv,jras, Ribeirão do Iofemo e Lençóes, os quaes
todos naquella mesma direilção vão perder-se no rio S. Jo é, delia
tambem e oriundo o rio Limoeiro, que com aquelles vem lançar-se
no rio S. José.

Todos elles têm qualidades da serra donde nascem, todos assim
como os correO'os que o engro sam, e os brejos que existem tanto
nus fraldas da mesma serra como em cavidades, são diamantinos.

Muitos dos que têm sido explorados tem feito a fortuna dos
exploradores.

O rio de S. José, r~cebendo as aguas de todos aquelles, e
dividindo os terrenos diamantinos dos ag-ricolas, vai depois de
um curso de seis leguas desaguar em outro rio, que em uns
lagares tem o nome de Coxó, em outros o de Andraby, e ulti
mamente o de Santo Antonio . .sua prorundidade-, vagar de curso,
e um leito isento de bancos de pedreiras, o tornam navegavel
desde a sua fonte até sua emboradul'a no rio Santo Antonio.

Com quanto não tenha elle soITrido explorações por dependerem
ellas d~ grandes rorças, com tudo se pre ume depositaria de pre
ciosidades emprestada pelos rios que nelle de aguamo Em suas
margens e ao l<ldo de oéste em distancia de meia legua da povoa
ção dos Lençóes existe pedra hume em granJe quantidade.
Distante de. ta povoação c]uatJ'o leguas, e na mesma linba da serra
do SincoJ'á, e tá a povoação da Pedra Cravada; uma e outra como
a do Andrahy 11a pouco tempo fOJ'madas sobre terrenos, qull só
deixaram de ser desertos depoi. que m;uguando-se as minas dos
rios Mucug'é e Combucas a ambição convidou os homens que alli
se al'llavam ngglomeJ'ados a distrahirem-_e em bu ca de novos
manauciaes. E' entre os Lençóes e a Pedl'a Cravada que corre o
rio Santo Antonio, nascendo na terceira serrania denominada
Furna -, parallela á do Cocai a oe te da serra dos Picos ou Cam·
pestre, fronteira á serra da Tomba.

Este rio recebendo o de S. José e o Rio Grande, que Da~ce da
mesma serra do Cam pestre, corre por espaço de dezoito IfJguas
capaz de navegação, e vai lancar-se no Paragua ú no lagar cha
mado Santa Roza. Póde-se afirmar que elle, depois Que atJ'a
ve~sar n errania do Sincurá, corre sobre um leito de diamantes,
pois onde tem sido pus iveJ, como no lagar chamado Licurióba
distante dn povoção dos Lençóes uma e meia legua, tem ba tudo
mergulhnr-se para se apanharem di~mantes em grandes quanti
dndes, e o motivD pelo qual ainda coo_erva tanta riqueza são as
febres endemicas. A norte em di.taneia da Pedra Cravada tre
leguas está a povoação da Parnnhyba, sita em uma erra que
tambem se destaca da serraria em que se acham a outras po
voações.
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Junto ó ella passa o rio Uting-a, que nasce da serra denominada
Morro do Cbapéo, que e lá no mrsmo rumo de norte e na mesma
serrania em dislan ia de trinta leguas. Est rio emquanto C01Tl~

pela serra donde nasce é diamantino, e depois que deJ1a .e de'
penba banha uma grande exten~ão de matas agTicolas e inculta,
e vai perder-se no rio Santo Anlon ia, percorrendo em todo o seu
curso o espaço de trinta a quarenta leauas.

Longe da Parnahyba sele leguas e na mesma corda do Sin
coró está a serra das Arroeiras, onde se af;ha a povoação do
mesmo nome, e em distancia de ta oito exi.le a da Chapada
Velha, junto á qual nasce o rio Verde de um brejo chamado
Commercio do Meio, o qual renebendo o outl'O rios pequenos
é o unico que partindo da serrania do Sincorá vai de aguar no
rio S. Franciscl): em toelo o seu curso pela serra donde sahe é
diamantino. Em longitude ele trinta legua fi na mesma dilMÇão
está a povoação de Santo-Tgnacio, onde o terreno é rico de diaman
tes, e até onde 'e tem conhecido ser diamantina a mesma serrauia
do Sincurá dc, de a povoa~1io deste nomc, o que comprehende uma
longitude e timada em setenta e oito legua com uma latitude de
cinco gráos. Diamantina, mas não tanto como aquella serrania,
é a do Cocai desde a sena do Gagáo até emparelhar·se com a
povoação de Santo 19nacio.

Sua extensão é estimada em setenta e duas leguas de longitude
e quatro de latitude; mas se é menos diam,llltina a serrania do
Cocai abunda de ouro extraordinariamente: é, nella, na serra de
nome Assuruá, que existem a mais ricas minas daquelle metal,
e entre ell" são celebres as do Gentio, Ca rrapicho, Jardim e
Baixa Grande, onde é commum extrabirem-sc folhetas de sete
e mai libra.; os diamantes abi não .DO raros, e sómente não
são muitos explorado, assim como aquellas minas, por secco
o terrcno, e não existirem aguas perennaes.

N'uma d'aquella minas, na do Carrapicho, que hoje chamam
Lavra Velhn, exi tem paredões de sub'tancia cri tnlizadas e ru
Iras, que facilmente se pulveri~t1m; sua propriedade rapida é
alsa, e sua tôr torna- e purpurina depois rle purilkada _
E' n'aquella sel'l'anias depois que passam pelos municipios do

ento- 'é e JO:lzeiro, no logar onde dão o uome de Serra dos
Pauli ta ou de l\Iuribcca, que so prrsume existir as minus de
praLH que drmuociara Boberio Dias a Felippe II, e que não foram
descobertas por neg-ar este áquel\e 'olono o ti tulo de Marquez das
lIIina , que em rccompen;;a pedira, por quanto em favor d'aquel
Jb presumpção está o ter appre eutado em 1.807 Simão Moreira,
morador no rio Verde, grande amostras de prata em pedra, e
fundida na povoação da Villa Velha, ao tenentl'-curonel JOilquim
Pereira de Ca;;tro, então procurador das fazenda do conde da
Ponte, pedindo cartas d'e. te para aquelle conde, afim de o favore
cer de cobrindo-lhe aqurlla minas: a. carta' lho foram prestadas
e elle voltêlndo com omcios para o corregedor dn cornar 'a de
Jacohioa e para o capitüo mór do Sento-Sé, soube que a estes in
cumbira aqueJle conde a de coberta da referidas mina, e que
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a sim nITo teria melhor successo do que Roberio Dias, com o que
resolveu retirar- e para a ua casa, onde logo morreu de febres
intermittenles, mas não It}vou para a sepultura o seu segredo:
por quanto uma derrota por elle escripta passou da mfJos da
mulher para' a, de um filho natur,i1 do alft}res Anlonio Pinheiro,
morador na Villa da Bnrra, o qual em 1837 offereceu-se ao padre
Manoel Ignacio de Oliveira Martins para com seu auxilio ir fazer
a descoberta das referida minas segundo aquella derrota, Um
homem de idade já avan ada, moraJor em Pilào Arcado, compa
nheiro de Roberio, e cujo norne se ignora, foi quem ensinou a
Simão loreira aC]uellas nlinns altr11hido dos favores deste, e então
lhe recolllmeudou que se entendesse com os Indios do arraial do
Joazcir'o, afim de instruil-o do caminho pelo qual se devia ir
ao correg-o do 1\101<lto, e d'abi á uma graooe planicie no cimo da
serra, onde e achava um grande jatobneiro com um cardo
ao pr, dos quaes em pouca distancia se achavam as mencionadas
minas, a r.ujo lado se achariam ainda vestigios de ci ternas, que
fizera o me-mo Roberio para deposito das aguas das chuvas por
ser ali i o tt}rrcno secco.

O filho de Antonio Pereira, por crime que commetteu nas Aro
eiras, desô1ppareceu, e ignora-oe onde actualmentese acha,

O que a incuria do /;overnos pa sados conserva ainda em igno
ramia, o intere. se ou o accaso brevemente descobrirá, como suc
cedeu com as mínas diamantinas, que até 8etemhro de 18'J,q,
ignolas nesta serrania, hoje são conhecida- em nma distancia de
setenta e oito leg-uas. Parallelas á serrania do Siucorá e do
Cocal, e trnendo 11 mesma direcção e origem, seguem duas outras
que ãoa da Furna, e além dldla a do Pinga. Todas e'tas serra
nias furm1lm a grande cordilheira que nesta província tem os
nomes de incorá e Chap[lda.

Cada uma dellas contém propriedades espeeiaes, e encerram
riqueza' diversas; as entranhas da primeira e tão ornadas de
diamantes, c suas aJ.ruas vertem e sentam-se sobre elles; as da
segunda são diamanlina, e auriferas, as das outras em nns loga
res e-tão cheios de ouro, sobre cujo leilo conem seu rios e rega
tos, e em outras nbundam o ferro, o cobre, o chumbo, e talvez
que a prata e a plalil111,

Na do Cocai, no logar cbamadoserra da Tromba, nasce o rio de
Contas, oulr'urn chamddo JUS'iôlpÓ, que depois de um curso esti
mado em oitenta le!.(uns ao ui vai de aguar no Oceano; n'e te rio,
emquHnto corre nn serra onde na ce, e tem achado diamantes,
e a superintendencia de Minas, mnnd<llldo-o explorar, os aehou
tamb m, porém em pequen[l quaotidade, pelo que deixou de ser
e cavado até o logar '!liJmndo Fazenda do Gado; dez leguas abai
xo da sua fonte é aurifero.

O rio Caixa, Que nascendo na serrania da Fuma de um morro
chal1lildo ~erra de llalJira vai desfl(ruar no rio Parameirim depois
de um ClJl'~O de ei- legua . r cebe .lUtes o rio dos Remedia, que
nasceodo oa 'erra dél Tl'On ba vai para oé~te, e atr(lvessa as ser
ranais da Furma e do Pinga, Ernquanto da Tromba sahe o rio
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dos Remedia, busCa óeste e vai desaguar no Parameirim, e esle
no de S. Franci co, da llabara sahe o rio da J\gU:l Suja, que vem
de aguar a lestp. no rio de Contas, que vai paru o Oeenno. Todos
estes s;io J'iquis imos de ouro; e nos dos Remedias, no logur cha
mado Brejo da Llliza de Brito. existe pedra lioz, e llin grande pe- .
dernal de fini simo marmore nul com matizes brancos) Nas abas
du serra da Jtabiru, ao ludo do sul, no 10g,lr chamado carrego da
Mutuca, se acha um grande monte composlo -ómente de pedras
de ferro. Na serrania do Pinga eleva- e sobre lodo um morro
denominado das Almas, caberia sempre de nevoa, o <]uc raz dar
se á serrania alluello nome; delle ao 1[,(10 do sul nasce o rio Ta
quari, e no lado do norte o rio do Paulo, os (juae vão de aguar
no Brumado, que nasce tambem daq'lelle morro ao lado de leste,
e que depois de b(lnh:1r a villa do Hio de Contas, desce em cata
dupas a serra, e com menos de um qnarto de legua tle cur o di
vide em duas metades a povoação da villa Velha, e vai flualmante
lançar-se no rio de Contns, no Ioga r chamado Barra da l\1acella,
depob de correr por um espaço estimado em vinte leguas.

Foi naquella villa que oOuvidor João Franco Lourenço, sabendo
que um alcaide, a quem chamavam [i';lÍm, snbia onde se achavam
pedras de cobre, pedira ao tenente coronel Joaquim Pereira de
Castro que subministra se ao dito alcllide meios de conduzir uma
porção daquellas pedras; e subministradas e tas, conduziu o
mesmo alcaide uma quantidade, da qual fundida uma arroba que
deu em resultado dezesete libras dtl/ om cobre. No anaial de nome
Matto Grosso, no lagar chamado Chapada Velha, em di tancia
daquella villa tres leguas. achn-se cobre puro e nnlivo nas mes
mas minas l>.m que se acha o ouro.

Ao lado de leste do mesmo marro das AI mns sa he o rio Para
merim, que recebendo aguas do rio do morro do Fogo e 115 c!os
rios da Cnixa e Remedias, vai desaguar no de S. Francisco. O
Parameirim tnmoem é nurifero.

São n' selTi1S dn Tromba, da Ilabirn e mOITa da' Almns que
formnm os pontos m:1is elel':lllos que tem ns serranias do CocaI,
da Furma e da Pinga, e é delles que parte :J. separaJío (lns nguas
que vertendo para o Paramerim vão pnru o rio de S. Francisco,
das que verteodo para o rio de Contas vão pamr 110 O(;eano.

Ao Indo direito elo rio Pnramerim, no lügnl' chamado- 0'1'05-,
existe grnnde qUilntidade de umn suiJ tnncia oleos:1 e resino a,
<]ue se póde considerar betume; o cheiro e cór della são iguaes
no breu artificial, e peno daquelle lagar, no sitio cbamildo Agun
Quente, existe um:1 fonte d'agna thermal: á esquerdn do mesmo
rio onde em dista::Jcia de quntro leguns se acha n serra de J\Ia
eaúbn , ha excavações e Invrns de longa data: de uma dellas, na
fazenda chnmada S. Bartbolomeu, extrnl1iL1 o capiti10 Rodrigo
Antonio Pereira de Castro, cm 1837, de um grande pedernal uma
porção, que levada ao fogo dis olveu-se e deu em re.ulLado
chumbo, c além deste nm metal fjunsi tão nlvo como:J. prata, e
mais consistente do que ella, o qunl é de presumir que seja pla
tina. Filial da serrania do Grão Mogol am seguidn do norte vem
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entrar nesta 'província uma serra, que nella tem o nome de
Monte Alto, onde está a villa assim cllama1l3.

Esta serra Onda logo depoi que e andiantn daquella vil!a; é
.dialllamina, o salitre \1plla exi ·te em gT<lnde quanlldnde, e no
arrn:al do riacho de Sant'Anna exi le um morro de pp.dra fer
roas. Intermediando quinze leguas a lé te vem da prrallia das
\Imas uma serra, que entrando nest" província tem o nome de
Geral: nesta está primeiro a SeIT;) do ~alto, onde nascem os rio
Ga,riiio e do Antonio, antig-amente chamado d<ls Palllleirils, elos
quaes e te Viii lançar-se no rio Brumado, e aquei/e \10 de ConlH.
E~ta sena é aurifl'l'a, e 11ella exi'tem amelhy'las em quanti
dade e ele e:\cellen te qual ielade; a segunda a elo CiI itelé, onue
eslD a villa deste nome. Em ui taneia uesta villa duas·leguas,
no logar ctlamado Barra, no de nome Barroca em dlSi.<lncia de
quatro leguas, e em outros muilos exislem pedras de ferro em
alJUndancia extrilordinaria.

E' desta scrra que na 'ce o rio uas Rans, que depois de unil'·se
com o dos CarnahilJas, que della tambelll nasce a oéste, vai Iiln
ear-se no rio de S. Franc1 co, tendo antes feito um cur o de trinta
leguas.

Daquella mesma serra nascem os rios S. JO;lO e S. Onofre;
aqUl'lle depois ue um cur~o de vinte leguas vem lançal'- e no
Brumauo, na fazenda uo lUuctlmbo,' e e te depoi de unir-:e ao
rio Bunito e a outros que correm uaserra deMacaúlJ3s rara oé te,
selTn aurifera, e onde PSlá a villa do lIJesmo nome, junto a qual
existem uaas fonles d',lgUDS thermae, \'ai desag-uar no rio
S. Francisco. abaixo da villa UO Urubú uma legua, formando um
cur o e,timado em mai;; ue trinla legutls.

Filial d[1 serra de Caiteté está á S. E. n ena uas Eguas, em
distnncia dll villa do rio de Contas quatorze leguas; nella ha
muita abundancia de ge,.;sal, a perira ferrca existe por toda parle
I) no corre~o l'bnmado S;'1)ê, junto ao arraial do Bom Jesus dos
Mld('as, existe pedra pomes em abundancia exlraordin[lria.

O lempo me não chegou para conhecer oUlra militas riquezns
deste terrenos ahençoados: nelle existe o reino mineral ccrcauo
dos melhore~ terreue agricolns eortauo de rios, nos CJuaes mór
mente á illargem esquerua do Paragua;;. ú existem mai de cin
coenta leguas de matas incultas, onde a phiLologia teria muiLo qu
cal bPl' pa ra . eu angll1en to c progresso.

Só falta a tanIa riqueza natural uma mão que lbe dê homen'
qne a colham e a reprod.uzam, e esLa mão será a dn augusta c
. i.Igrada pc soa a quem boje se acham confiado o destino do
Jmperio .•

(IJc11celicto _V(~/'q1tCS ela, Silva .lra~~a.-13 d .\IJl·il de J.8"*7.)



218 PROVINCIA

Men10ria descrip-tiva e es-tatistica da ri
queza Dl.ineral da provincia da Bahia

• Para as informações erem circum lnnciadas e acompanhadas
de amosLras de qualquer especie de produc~iio mineral, versaudo
particlllarmenle sobr'e cada um dos nove novos pontos men
cionados na cópia do já citado ollicio, dá- e a dificuldade de se
não poder obtel-a enão::í vista d:ls materia primas e lagares a
que demornm nesta provincia; todavia, valendo-me da historia
e rell1iniscencia. de al!run desses 10~'ares, outr'ora visitados por
mim, muito mal podf'rei informHl':I V. Ex. quanlo ao 1.0 ponto,
isto é - Uma nlaçãJ d~IS minas conltecil/lls em exploração e lavra
na 7J1'ovincia.

Que. pouco depois da de -cobri men to do Brazil (1.587), fora m
conhecidas minas de prata e de ouro, havendo tradicções de que
n descohorla d'ilqucllas foi por um celebre ~Iuriteca, o que mais
me parece do dUlllinio rUll1antico ou fabuloso, quanto a taps minil3
de rrata, do que da mais simpl·s o sing:eI;1 realidade (apezar de
haver po teriorLOeute .Ipparecido ve Ligios de minas de pr~ta), e
nem o acredilar(l Fcllipe I[ ria I-Ie,:panhil, negando ao fillio daqllelle
Murib Cil, Ruberio Uia , (1591), titulas Iionorificos, que sollcilar<t,
paril descobrir o egredo de eu pae, lendo sido npenas nomeado
admini,:trador da mina', i as de cobri e ao governador geral,
D. Francisco de Souza, com quenl subiu até o sertrio de Jacobina,
o por ordom regia d03via veriücar a eXI Lencia do mysterio.

Robcrio falleclm som o cllnseguimento da verdadp, ficando Q
supposição de que taes minn- devl'm demorar ao N de;;ta capital,
cercl\ do 80 leguas g ogra phicas NO 4, N, nas serTllS orien tae da
rio de S. Frnncisco, no Lermo da comarca do Joa._eiro.

A immen a riqueza do reino min ral ne~ta provincia está
hoje fóra de du \'ida, pola succe '~ão de explorações desde esses
remotos tempos coloniaes, cnjos producto em ouro subiram -a
cifrll espa ntosas em provei LO da metro paIe.

Audazes pauli ·tas e ou ;)dos e experimenlados mineiros, dos
qunes seria ellfndonha a nomenclaturll, vieram a e ta província
fuzer grandes e repetidfls excursões; fUf.ldarnOl villas, e -Wl:ieleci
mentos ;lgl'icol,)s, familius cujos ralllOs ainda abastados atLe tam
riC]uezas originari,ls da mineração e extracçlio do ouro.

Na comarca do Rio de Conta 90 leguns O 4, S O dest;] capital,
e anlo m mo de Lunta di tllUcia, seus Lemplos Já eSLiio mostrando,
por feitura dos povos, a nbaslança de seu podor e rique7.a :

E a mina propriamente dita', abertas em rochas na freguezia
do 1\101'1'0 do Fo')'o, e outril em terrenos de diversas nflLureza~,

em dir cções subterraneas, na do Bom JI) us, do capitão-mór
Novaes, as do 8l'1'aia' de Cnlulez e Remedia' e outras que se
enconLram n;iqLll'lIe termo dl)j'\allas ; porque diversos illL~res es
disLraliirnl11 seus oxploradores 1',II'Los ue l'iqu(~za das nações
a lólvollra -, e nào por se terem exhaurido essos producLivos
terreno.
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Nesses tempos em que a industria mineralo l1 ica praticamente
ostentava eu Ilwiol' desenvolvimento, tambem se extrahia car
bonato de cal, amethy t:IS, topazios, minas novas, f!iz, e outras
pedras não prohibid1Js nessa extf'n a regiDO, em duvida a mais
rica, chamada comarca do Rio das Cont,ls, qn enlão ahrangia o
termo hoje da comarca de Caetilé 20 leguas mais :\0 O, (ou 1.10
de·ta capital) da villll dI) No.sa Senhora do Livramentu das Min:ls
do Rio de Contas 76 legnas de longitude Ode ta cid1Jde.

EntDo era todo o nosso interior da provinuia dividida em 2
~randes ('omarcas : a do Rio de Contas e a do Jacobina : esta ao
N. e aquella ao S.

A antiga comarca de J<lcobina, boje tambem dividida para a
crea~íjo da de Chique-Chique, na suas 2 vil/:. Jacobina Velha e
Jacobina Nova. 50 e 70 leguas N O I! N desta cidadu, wmbem nellas
foi notavel a producçDo nuriferD, e de uma grilllde área de mais
de 20 leg-ua quadradas, que lhes ficam a O até a serras do morro
do Cha.péo, cu tle Santo 19-nacio, seus diamante lia de subido
credito na Europa, pela rigidez. boa <Igua (côr cryst<Jlina lill!pid<J)
e uniformidade de tamanho e fórmD.

rJoltimamente, no Gentio, nas serras do Assumá, termo hoje
da comarca do Cbique-Chique, ele 1840 a 18'1,5, llluitos explo
radores extrahiram grandes quantiLlade de ouro, que avultaram
no mercado desta praça.

Estes terrenos al1l'lferos demoram cerca de 100 leguas de
long-itudc O4, N. O. desta cid:lde, e nel/es tenWram os negociantes
das lavras di<Jmantiua- da villa dos Lenções cre,l1' uma com
p3nhia melalurgica.

Obti veram do governo consen ti meo to sob con trato; leva n
taram cllpitae , cerca de 300:000~ em acções de 1:000· emiLLida
alé algum;l nesta pJ'1l<;a ; demandaram de AI/emanba um pegsmd
de mai ele 100 individuos enrraj~do' por UIl1 Crilll1ll1e, qllO se
dizia engenlJei\'o e pelo portuguez Manoel José Vianna, accioni. tas
eOI;arreg-ados desta legaç;'o; aqui apartaram todos em 1860 ;
seo"uirilm spu desUno acompanhado por um engenlleiro hyurilu
lico, um medico, e uten.ilio para a nova empreza, infelizmenle
mallograda pelos borríveis eiTt·'itos de rigores da secca dos :mnos
de 18JO a 1861, que o menor damno que C,IU ou foi a di, oluç1io
total e mi.errima da empreza e perda dos capilaes empregado.

Em sllmma, das anligas explorações mineralogicas nascerão a
lavoura e o commrrcio, eSI ecia!ml'nte do centro desta província;
e melbor avisado, seus habitantes, a exemplo do habililntes
do littoral, acerlaram no predeslinado viver dos brazileiros
-lavoura.

De minas conhecid~ em explnra~ões e lavra na provincia
nnda mais re.la do quo a lembrança d tempo que pas,aram,
exceplo as minas ou lavras da Cbapada Diamanlin;l, valente I esta
surgido dils ruin<Js da secca, que flagelJou a época da maior
das calamidades - a fome
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Todos os seus povoados (das lavra) igual destinu, e talvez
com maiol' rorça, rei-os resentirern-se dos de.lruidores e[eito de
Wo runesta época, como centros mai populo.os, e para o~ quaes
convenriram os esraimados de outros muito lagares; e, menos
soccorrldo de cir um vi inhança agricola, nl)~olutos es e habitan
tes no prospero viver somente das vantagens da minel'açDo dos
diamantes, cujo Ineio industl'iúso é facil o por isso lucrntivo :
sem o ~lpoio da lavoura deveriam sempre presuppor <I riqueza
a esperar da minera~ào isoladamente em qualquer lagar.

Portanto se V. Ex:. admiltil' em razões valiosas ns con ide
ra ões fiue levo dito mo permitLirá descrever a unica lavra a
rel~cionllr - Chapada Diaml1ntina - presentemente em trnhalho
na extracçiío de diamantes nonllo Paragllassú na longo 04: N. O.
14: lego de,ta cidade, nos municipios das villas de Santn Izabel
e Lellçóes (comnl'('a do Rio de Conta,), arhando-se aquplles dous
municipios presentemente separado, oulr'ora tendo sido o unico
di tl'icto diamantino, tendo pai' séue o grande povoado do rio
l\'Iucug-ê. (confluente do Paragnassú) onde se fizeram as primeiras
explorações.

Aquella duas villas di Iam uma da outra ii leguas: Santa
Izabe\ ao S. e Lençóes ao N., situadas sobro as abHs ol'ientaes da
serra do Sincorá, e mui naturalmente separados sous termos pelo
riJ Garapa, que o corta de Oa E.

Us celebrf's uaturnli tas allemiíos Spix e Martius, em excur-
õe scieóLiDcas no intuito de exnminnrem e reconhecerem as

alJUndantes riquezas do BI'~lZil (depois de visitarem a provincia
do P"r{1 e outras do norte em 18:21) chegaram a e la ; e das ob er
vações C/ue I1zeram da natureza geolog-ica de seus terreno cor
tado peli! cordilheir~ g-eral, que e e tende sul no nort em
trez elev<ldi.-simos espinhilços pnrallelos, rr,i1dejado por trez
riquissimos v;ll1es bnnhados por diver o rios que descem em
todo' o l'ntidos, uelil só de s espinhaços, como de muito ra
maes, que tomam diversos nomes, extasi3vam-se n3 contempla
ç~o da grnndioza belleza ue la pa. sagem qne rórma a cadEia dos
terreno dialllalltinos, e de.de 10°'0 reconheceram a immensa
yantagem com que e ostenta esta provincin ob as demai' do
imperio com o que aprouve á natureza datal-a de product'18 dos
tres reinos naturaes, e, altos juizos de Deus, com lal variedade
nos eus terrenos productivos, em nada inrerior ús suas. CQ
irmfis do norte e do sul, ainda mesmo quanto no auimaI.

Spix e o Dr. Martius, atravessflnrlo o brnço da serra do Sin
corá. ora conhecid3 por serra DinmanLin3, reronheceram pela
natureza de uns chapadas a exi. tencin dos preciosos dinmnnles_

n l'evelal'nm no cal'alh 'iro argenlo-mõr Frnncisco JO.é d<l Rocb3
Medrado po suidor de val'los terrenos desses intere 'sanles laga
res, Ujl1S jazidas, vendo que e estendiam mais ao N., os aUra
hiu, e conlinuando em suas excur'ões depnraram com os rios
Paraguassú, Andray, Santo Anlonio, e olllrQs de menor curso,

erra do Lencóes, etc.
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Me parecem terem sido elle os nutores de um espirituo o e
romaotico manuscripto transmittido pelo Iu,tituto Historieo ao
conego cathed ril tico Beniguo, de quem ad ian le tra la rei.

E lalvez, em razfio da prohibição da lei para Cjlle . e n»o ex
ploras~em terreno diamantino;;, por er então propriedade da
corõa, propriedade Cjue 'ontinúa a ser hoje nacional pelo art. 9
da re oluçao de 24, de SetemlJro de 184,5; (enlàu só er50 explo
radas as llIiuns je ouro e as de diamanle especialmente, sómenle
na provincia de Mina, sob a admini Ira~ão dc um intendente,
por nomea iio régia; e algum havia t:io desjJoln e cruel, que pela
tropa de guarniç:io fazia b~l~ar o miseravei garimpeiros que
desgraçadamente erão encontr:ldos faiscando, nindn mcsmo na'
arêa já lavnd(ls e deixndas pela estnção regia!) e trdvef. mesmo
pelo disinteres~aào cnrncter dos brazileiros, nenhum ousou ex
plorar de,de entào nossas mina de di:lmanles nesta provineia, e
nem aquelles il/ustre sabia allemiies o c]uizerflo fazer e nem o
eleviam,contentando-se em tigurnre1l1 talvez a exi:tellcia de uma ci
dade r"bulo 'n, em ruinas, ás cabeceirn~ elo ParnIYuasi-ú, especie
de revelação dos nossos leITenos dia ma uti nos, adrede inven li1di1, o
que o bom senso parece alLillgir. E sa cidade, si me não faltn a
memoria, é ll).{urada nas mntlas elo Amlarnhy Grande, conOul'nte
do Parngllassú, 60 legun a O 4, N. O. de ta cidnde, mnl.la;; que
tnmbem são Ll3nhaela pelo rio Snnto Antonio, rjachão de UtiJlga
e outros lributarios do rio Parnguassü.

O mauuscriplo Ogura D exi~lencia de um pnJa<:io, com certo
numero de jnueJlns, arcadas, sillões, aqueàuctos e pas~adiços, um
]']0 nilvegavc! e conôa . um monto de cryslae, pel, qual uma
cnlçndn ,obe e outl'ns visões h:I/Jilada~ por morceg"CS. Entretanto,
o grande I eriodo desde a pnssngem de Spix e ~lnl'tills nlé 18~L

foi mais ou 111eno tempo (Ie oxplornções e extrnc('ões de vilrios
mineral.' . As amethi tns ora vindas d nos:o serLõe..; do S. coull
mntes com o rio Pardo JlCS elo N. da pl'ovincin do lIIillns-t;eraf' ;
o sal ele nitro ou snlitre impuro ou brllto do vllrius 10g"nl'e el:1 an·
Lign comnrCll do rio ele Contas, especinlmet:lte elo rio de S. Fran·
cisco, do Bom Jesus eln Lapn, lIIoul.e Allo e Brejo Grande; o ouro
em pó, ou em hnrras, e [olhetas inclusive o do rio dn Eguns
(ponlo mai central desla provincin conOnauto com a de Goyaz
11.:0 l('guns O. e nkm do Hio d S. Frnucisco 30; tl'rmo hoje da
eomarcn do ~Ionle Alto, cuja villa, cnbeçn de dbtriclo, e lá a 12

.legua occidentnc' do grnnde rio, e a de Carinhanha fi mnrgem
ol'ientnl, a cujo lermo perlence o arrninl do rio elas I.i.:gua ,
4, S. O; ou giz ou lJec1rn ealcnrea do que nlillurlfio muitos lognres
elo rio de Contn ; muitos outros c'lrLonato, oxydlls c uitrntos
sllperabnnelantrmenle jazendo em grallde ex.ten ões de terrenos
'ConbiJcidos em nos:os ,enões, onde lnmbcm a riqueza de pedrns
ferrea excede a toeln ii expeclntiva pela nbundancia, cou Lituindo
até montnnhas de pedrns de um produclo de 80 %, como em
atllrmon o Sr. consul in~]ez Morgan.



222 PROVINCIA

o ouro em bruto então valia i;5200 a oitava; por tal preço,
e pela superiorirlaJe f;lscinadora de cu elevado lJuil:..te ( 18. 0

ta 1\- 'z), o commercio o nno deixava rxposto do desprezo com que
aquel'outros producto' cr50 ;Ipeuas exportados para o Rio de Ja
neiro c para Europa, roamo objectos de amostras.

Uma no\'a época mineralugiea para esla provincia foi a dos
des aberto dns minas de ouru do Assuruá, dos terrenos Jiaman
tiuos da Ch<tpada, entre cerca de 60 legua N. a S. de nossa cadêa
de sp,rras, que se estl'ude da modern<t comarca de Chiquc-Chique
á do rio do COlHas; época a mais feliz alé em resuILados sociaes,
pelo ing-resso da civilis;,ç;io, de. elwolvilllento mural e m:lterial,
o progre'sivo COllllllerCIO, que rapidos mudarno de f:lce ru ticos
costu mes em desertos de. eon li ocidos, co nver::d nrlo pa ra esses novo'
de colJerlos pessoas du todas as cla.se· e condições de·ta provincia
e de outr;ls do imporia, e alé estrangeiro e visitantes da Europa ..

O o·trondo noticioso do apparecirnento do diamaute, especinl
mento do .\s"uruá, SanlO Tgnacio, Chapada Velha, o do ouro no
Gentio - deu origem á immigrilçno para e le lagar do ouru em
primeiro ensejo e depois para os diamilnlino·.

O \lasual i1pparecimento ele uma gorande rolheta de ouro de
23 14, libras, no lagar chanwdo lavra Velh:.. em 1.840, em um in
si!{nil1cante de~abamento de terra á borda de um corrego secco
foi o principio.

Em i8,.,l, porém, um mineiro, o alferes Malto, de<cendo o
rio de S. Franr'isco II de embarcando na fralda occidental na
serra do As uruá, banhada pelas aguas de uma vasta Ingõa que
com arlLle.lle g-rande J ia se communica por um estreito entre o
arr;IÍill do lI1iradúro e a villn de Cbique-f:hiqLle, ás margens
orien tacs do rin, demanrlou caminho p" ra o Gentio, allrahido pela
fama d.l fertilidade aurifera, cunhecedor das conlig-urações geo o

logicas e indicias externos diamantiuos, ob,ervou que ig-uaes
erno os nos "OS aos da provincia de Minas, donde vinha, e onde se
occupúra na mineração e extracção de di~lmantes: tendo collegido
do seus exames que nno penleria o tempo, illstalou- e no pri
meiro COlTeg-o que eur'Olltroll ao subir uma prancba da serra, em
cujo .itio ahriu 100'0 um sl'l'viço denomln;1I1do-o Cotovello; e no
seu novo aposento e trabalho, com pequena rabrica, que o acom
p,illh:ira, começou a al'har diamante.

Vulgarisada a noticia no lavrado ouro llC' Gentio, i2 leguas
ao S. daquelle !H)vis imo logar, e na villa de Chique-Chique,
9 leguas ao N. ; na villil da Barra 22 a S.; e ll'outrlls povoados
circulllvizinhos, em breve viu-se erigir em um outro carrego
0\ leg-ua E. no pequeno valle que denolllinão Santo l~nacio,- um
c nl.ro de cOlllmercio fi manl'ir" 11e um acampamento de choupa
nas coborta da palmas de carnaúbas, de cujll p:dmeirae IIbun
diio va tos lerrenos arenosos que ,epar50 a Sl'rra do A~ uruá, dO
Rio de S. Fran isco, em lindos taboleiros de um golpe de vista
sobre modo aprazivel.

E a maneira que crescia o numero dos novos povoadores e
garimpeiros, apparecendo successivamente m.ais diamantes tanto
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no Gentio por amai' do Ouro, como cm S. Ignacio prJo dinrr.nnte,
elevou e 11 concurrencia a 10 ou 12,000 alm:ls. De eluas aldens
forlllilrão- e em pouco tempo dous arraíaes com soITriveis casas
cobertas de t Ibas.

D'alli estenderão·se os exploradores, huscanuo o S. das
serra, guiados pejo simples inslincto, que sémpre é admiravel
no povo brazilciro, quando tem a liberdade ~e escolbu; e sem e
contentarem com o que era nchaiJo, nem quererem lutar com o
que era difficil nll escassez d'ugua de lavra de ouro, se foram
alonganrlo até n Chapada Velha, 24 leg. do S. do Gentio e 804
N. O. desta cidade: do de 184:2 a 43.

Novo commercio e de maiores dimensõe~, erigiu-se de
momenLO, tnnto qunnto mnior foi, e ainda é a po~ ança desse rico
lagar fertil de di:lmanles, e de Ull1 solo mai- ou menos cultivado
de alO'uma lavoura, por ser habitado, mesmo antes da descober
ta dos dia mante·.

Ainda não satisfeitos os infaligaveL emprebendedores garim
peiros,. empre investindo para o .:l., chegarão ao alto Par3guas Ú,
e no rio ~lucugê, n cujn margem p querda está ora situada li
villa do Santn lzab I cum ua matriz de S. JoRo de Parugu:tSSÚ,
20 legun geogruphicas ao S. da Cbnpadn Velha, e 760.4 N. S.
desta cida de.

Neste rio Mucugê, coniluente do Paraguas Ú, Jo é do Prado,
um !ilho e um escravo furàu 0- primeirus descolJridores do dia
mnnle , que, pela sun qunnLidnde, é talvez o mui rico de coberto
diamantino du Brazil. 10Livou e cau ou o rapido abandono desses
outros anteriormente achados ao N., convergindo para o Mucu"ê
de Setembro ele 1844 a 48 cerca de 30,000 almas.

Esse grande numero de novos habitantes, de entre elles os
garimpeiros espalbando-se pela. serra, valles, g:lrgant~s e rios
nuvo povoado, se farão levllntando rapiela e succes ivamente.
A populaç~o subiu em todos elles a 50,000 alma.

E -tas serrn outr'ora in bospitns e desl13uil:ldas, escondrijos
COS repUs e das ferils, conhel,;irl<.ls apenns pelos cnç,ldores, e de um
ou outro eXlfuc. ito, que nella habitava nn maior rn ti idade
entre sua- florestas vir~ells e O'igante;;cils, rivalisando com o
elevado aspecto de-se cal/ossos de rocba e de granito são pre en
temente habitad,ls, e onde a civili ação, a moral, e grandes
sacriflcios dos novos habitantes cre:II'am as villas ele Santa Izabel,
de Lençóes, nOlaveis 3rraiues, quaes o do Andraby, Cbiqu'3-Chi
que. Borro Brallco, Crar3do e outros de 2a e 3a ordem.

U1tilliamente consta alé que pelo Par'agua sú abaixo em
direcção E, já se vae achando diamnnte até o Porto dos Macaco.,
20 leguas além da vil ln de JIlDO Amaro, e 18 aquem ela Serra
Di;1ma~tin~, quando já o rio se prolonga inuo o pejas ca
tingu~ .

E pos o eu afirmar que nesse log'lre, á margem esquerda
do rio, ha abundancia de umas pedrinha - rubim-; não como o
precioso rubim oriental, mas parecido em cõr, bem que mais
fragil; é mais da família dos amethystas.
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Quanrlo eu tive a honra de interinamente "administrar a
reparLição dos terreno diamanlino, mandei para a/Ii. explorar
pelo re~peelil'o I'ug-enheiro o capilào AfJon o e um subdito fran
cez, o capitão Henen, aluun hOlOen. de trilbalho e me trouxerão
amostras de tM). muill" , que farão subllJettidas a exame na
Europa, uão tendo lido oluçilo àuranle meu exercicio.
ConLinu~ndo ninda a noticia em gend de Lnvras tendo por

ull.imo a mencionaI' ns excilvações que ob ervei á margem do rio
nlarahú-:' por occasião da proxima comlllis ão da alfnndega, do
que tive a honra de ser encarreg-l1do por designação do meu
muito dlsLínclo e oonrado chefe o Exm. r. Joaqllim Torqualo
CarneirodeCampo'- para o fim do er cm'regada <I galera ingleza
Oregou, de piassava e madeiras na aguas do cilada rio.

2° ponlo:"- A. natureza dos mineraes, po sança e quantidade
do mesmo mineral exlrahido de c<lda uma lavra,.

Passo a infoJ'rnar que uas especies naturaes são 'as que já
deRcrevi, respondendo ao i ° ponto j sua po sança depende de
combina\ões melallicas e de processos chimicos para o reconhe
cimentu de gráo de poder applicadú ás artes e ü mecanica,
excepto o carbono (earbone pur) ou carvão pum crystalisndo,
como enleudem os chimicos ser o diamante.bruto, e outras pedrns
que por suas camnda e peclflcas, se não reduzem a pulverisação
a não dar-se sua total inutilis.lIião: nem aumiUem amalgamn que
produza couza melhor do que essencialmente o <;reado ou uativo .
apeTIa. prcst<lvel á ncç~o do atrito ao <;onlaCto do identica espe
cie pnra a lapida~~o ou pollido e )Jruoido por machini mos
apropriados a tornar-lhes luzidl'IS, luminosa scintillantes e de
formas regulares e elegtiUles com .mais ou meno: faceta; ou
rnesnlo f6cos de luz npto" a juntaI' os raios do sol ti um ponlo
dado produzir sobre materills illflammaveis prompto incendio,
segundo as rpgra~ dt! oplica j ao que belll se pre tua us finos CI'Y 
taesa sim como o diamante lapidado ou brilhante aos ornato, pula
sublimidade de sua luz, que nada a torna opaca.

A quantidade de diamante, isto é, segnndo os dado que
pude colher cio balanços de exportaç[lo pela alftmdega, que 11iI
expol'tado e ta provinci" no periouo de 10 anno~, desde 18;;2 :1
Junho de 1862, como verri V. Ex. do demonslr<lti\-O que segue,
,ubiu ao cumputo de 50,071 oitavas, na importancia oficial de
15,021:000.", pelo valor de 300-" por oitava, em virtude d;1 lei
TI. O 39() de 2 do Sl3temlJro de 18'16, 'ujeito a '" % d \ direito,
direito especial, por excepçiio do art. 637, § L° do decreto
n.O 2.66,7 de 19 de Setembro de 1860, e que produziu 75 1(jU~500.

Além disso, devendo ~pagar direitos á mesa de rendas pro
vincial, de conformidade com o . 37, art. 2.° da lei n.O 662
de ai de Dezembro de 1857, lei de 1.6 do Junho de J859, sob o
n.O 797, até o pro'ente (por virtllded'aquclla lei 37, que por aclo
de presidl:D'cia de S. Ex. o Sr. conselheiro Cansansào de Si·
nimbú, de 22 Fevereiro, foi impresso tal direito) e sullstituido o
direito â razão de ;~ % flor esta ultima lei.
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Tomando por termo médio este ullim.o imposto, deve ter
rendido a receita provincial 28:777# de direitos de 1/2 % corres
pondente a 17,985 oitavas de'pachadas pela alfandega nos ulti
mos q, annoS financeiros de 1tl58-1859 até 1862, na importancia
de 5:9558.

Parece extraordinal'io tão consideravel extracção de diaman
tes de nossas lavras.

Pois ainda não é tnflo: é abstracção de e~nivalente, senão mais
de taes pedras, directamente levadas por terra aos mercados da
provincia de Minas Gel'aes e Rio de Janeiro; e mesmo nas a!ge
beiras de seus po suidores antes e depois das leis. fiscaes a
respeito.

Posw affirmar, sem medo de errar, que esta producção
chega, pelo menos, ao duplo da quantidade exportada official
mente por esta capital, pelas ra,zões mencionadas.

Não exageraria em avançar, que o termo medio de diamantes
extr~hidos deve SUppôl'-se annualmente 10.000 oitavas, pelo
valor dll lei 3:000# (o mercado a 5000a a oitava, termos medios,
5.000:000a) que, ou se exportem para o estrangeiro por esta
provincia, ou pela côrte, devem produzir o dnplo dos direitos ou
15:000n·

Se presentemente, quando muito já se ha' explorado nos
terrenos diamantinos, continúa proporcionalmente a extracção,
fará V. Ex. idea quanto produziu no 1.0 decennio passado de
184,2 a 11l51, ljuando então ferteis e mais faceis farão os tra
halhos nesses terreno ahundantes e explorados por maior concur
rencia de braços que não o limitado ou reduzido numero de
exploradores do presente.

Demonstrativo

Annos financoiros DosLinos Oitavas 'fotal

185! a 1802 .

1802 a 1853 .... o ••••••••

1853 a 1854 ..

« «

1854 a 1855 ..

1800 a 1856 o· ••

••••• i •••••• :. •

Londres
Southampton

Londres
Southampton

Londres
Liverpool

Southampton
Londres

Liverpool
Southampton

Lisboa
Lisboa

Liverpool
Londres

Southampton

1,538
!,576 3,1.14
1,634
2,438 4,072

475
517
910 1,902
8i5
824

!,542 lf
35 3,217

6
i

2,Oi9
3,554 ti,55~-

i5
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Annos financeiros Deslinos Oilavas

1856 a 1857 .•........... Havre 94.5
« .............. Liverpool 2,616
« ••••••• o' ••••• Southampton (j,,1Mi
« o •••••••••• o" Havre 928

1857 a 1858 ............. llamburgo 29
............. Londres 322
o •••••••••••• Soutbampton 4,,175
'" .......... Marselba 36

1858 a 1859 ............. Londres 1,637
' ............ Southampton 3,383
............. Havre 1

1860 a 1861. ............ Diversos portos

Tola!

8,634,

4,,562

Annos financeiros Deslinos Marco; Onças Importaneia Direito de 2 %

1851 - 1852 .. Southampton 15 1 3:4.84.8800 69h696
185~ - 1853 •• 2 2: 27'115600 4,58'1,32
1853 - 18;í4, .. • 60 3/8 13:8'2984.00 2761}583
1854.- 1855 .. Hamburgo 27 2 2/8 ~~ 6:989~000 184.8580
1855- 1856 .. Londres M~ 1i 3/8 1O:80U6800 17:1.62:1.6
1858 - 1859 .. 101J, 4. 6/8 24.: 094.h800
1858- 1859 .. Southampton 82 76/8 19:H 6350 864.~263
1859 - 1860 .. Londres 160 i 6/8 36:8676600
1859 - 1860.. Southampton 3 2/8 700~000 7i5h352
1860 - 186:1...
18(51 - 1862 ••

4.,528

591 ~~
3,051 ~

870
62

Segue-se a quantidade de pedras preciosas tambem exportadas
para fóra do imperio no mesmo .decennio, isto é, de :1.855 a 1862,
exclusive os exercicio que nada exportaram: aponas chega a
2,6761/2 lb, na importancia de 26:9156316, tendo l'endido,-;\ fa
zenda publica, de direito de 2 e [) %, por ,diversas dispo ições de
lei; 54.18597

1861 a 1862 . . . . . . . . . . . . • Londres
.... ' Soutbampton
.•.. Bordeaux:
...•......... Havre

A quantidade de ouro em pó e em barras exportadas para
paizes estrangeiros, no mesmo decennio de 1851 - 1862, sobe
sómel1te a 4.50 marcos e 3 oitavas na imporlancia de 119:0968350,
que renderam a fazenda publica, á razão de 2 °/0 de direitos geraes,
2:3818927, conforme a lei de 22 de Outubro de 1 36, art. 22, e a
de n. 514. de 28 de Outubro de 1848 art. 90 § 4..0

Já vê V. E. quanto tem decahido nossa exportação deste pre
cioso metal, a despeito mesmo de alguns marcos fundidos na pro
vincj~para obras de ourives~
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Da exportação apresento o eguinte quadro:
Da muito menos importancia tem sido a exportação das diversas

pedr:ls chamadas preciosas desta provincia; o que prova antes
o abandono dc sun extracção, pela preferencia da do diamente,
as. im como pela mesma causa ba dec;dlido 1.1 do ouro.

De le outro demon3traLivo verá V. Ex. n que pontos foram
de 'Linadas e em quanto importnram seus valores e direito es
peci ficada mentc.

Annos financeiros Dostinos Arrobas Libras Oilavas lmportancia Dircilos

18j1- t855 ....... Lhorpool 14
1856 - 18:;7....... Lonuros 5:10
1856- 1857 ....... I1avro

72:í
1,i8!,

1857 - 185S ....... Soulhamplon
1857 - t858 ....... Havro 2'..
18j8 - 1859 ....... Soulhamplon (25
I 59 - 1860....... Londros 30
1859 - 1860....... Soulhaluplon 50
1859 - I 60 ....... Havrn 7
160-1861 ....... Di\'s. porlos 2 6
I 61 - 1862 ....... Boruoos 20 H
1861 -1863....... Loudros 15

----
Somma ••..•...... 3i t,I,79 t,72 26:9t55316 541,%97

37 arrobas, 1,479 1h e 1,728 oitavas a 2,676 1/2 libras.
Dc turfn, apenas 1I0uve a unica exportação para Londres, no

vapor inglcz Uneida, pela firma ou casa comlnercial W. C. ROlTers,
'm 10 de ovembro de 1862 proximo pa ado, de i9 barricas e
UII1 c<lixão com 100 arrobas, cnlcul:lda ad valorem a 1601's.,
sujeiws a direitos Lle exportação 710 geracs e sem duvida mais
5 °/0 provinciaes, como de estylo.

Tal foi e 5a remessa como amostra.
Este combu tivel é producçij'o de Marabú, do qual longamente

já me occup~i na generalidade de nossa minas da província. De
petroleo fornm algulllas amostras parn a côrte, para os· Estados
Unidos c lnglatcrrn por particulares, C0ll10 se por vcntura nào
ti VlJssomos aqui pe oas bem competentes para as necessarias
nnalysc, quando aliás (Ité sem os recursos da cbimica, no logar
de sun procedencia, reduzem-o a gaz liquido, que se presta á
mai bella luz. igual á do ol~o klJl'ozene, extrahido do carvão.

E mais facilmente i pre ta n asphaltar e a ma sa bomogenea
bilumino a nativa, materialmente applicada como algures applí
cam a do bitume solido e trangeiro.

As minas donde são procedentes todos estes mineraes de que
me tenho occupado em demonstrar uns quantidades sào: Quanto
ás de diamAntes - as da Chapadn da Diamantina, e pecialmente
dos munir.ipios Lençol e Santa Izabcl 110 Paraguassú, pouco da
Chapada Vellia, S. Ignacio e Morro do Chapéo e Bom ia u do Rio
de Conta5.

QU(lnto ao ouro, é'vindo muito fraccionariam ente de todos os
logares já mencionados, sem haver de presente um nucleo que
valba a pena ser mencionado como de maior extracção.
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Sobre antros mineraes não consta ter npparecido, on sido ex
portado, excepto pnrticularll1eute alguma~ alllostra~ para o mu
seu dn càrte, ou pnra a Europa, por pessoas interessndas 110 pro
gresso das sciencias nntUl'aes.

Além da força irresistivel das cifras que tenho demonstrado
com dados officiaes, a vantagem que telll o diamantes desta
província releva transcrever em segnida as opiniões as de SS.
EExs. os Srs. Conselheiros Antão, qU<llldo presidente da provin
cia, em seu relataria á assemblén provincinl e inspector da ,ii fan
dega Joaqnim Torquato Carneiro de Campos, em seu relataria de
8 de Março de :1.862 ao tribnnal do thesouro nacional.

S. Ex. o Conselheiro Antão, ex-presidente:
Os principaes produclos que figuram na exportação são-

o assucar, o fumo e diamantes; ma não deixam de ter tomado
algum desenvolvimento o café, cacáo e outros de menos impor
tancia. D

Joaquim Torquato Carneiro dc Campos, inspector da alfande
ga):

Depois do assucar, é sem duvida o fumo que mais contribue
para a exportação, e no anno de i856 a :1.857 importou sna expor
tação para o estrangeiro 2,94,4,: 000:' subindo a 3,3'llj: 000# de
:1.859 a :1.860.

Segue o diamante, que sempre contribue com mais de
1,000: OOOJ,l, na razno de 300/$ por ai t,lva, e de 1856 ·57 concorreu
com 2,3 4,:000 e :1.858-:1.859 com 2,400#.

O café, que regula por 230,000 a 270,000 arrobas, dá cerca
de i. 000 000 a 1,200 :'000.

Se tivermos a fortunn de se desen volver na província a ex·
tracção de turfa e de petroleo das minas da eomarcas do Sul, e
por ultimo nchar-se carvão de pedrn, corno SUPPÕf\ passivei o
engenheiro Pessnnha; se em S. Amaro e outros Jogares proxi
mos do IHtoral conseguirem a J'undiçno de ferro em grande es
cala, do qual se diz haver com abundancia em e ·tado nativo, en
tão fHá a Bnhia um completo lriumpho industrial com e tes pro
ductos, podendo augmentnr ns fortunas particulat'es e paI' conse
quencia as rendas publica..
. 3.° ponto: O uso ou applic<lção que se J'nz na província dos

differentes productos da lavril extrahidos .•
Tenho a dizer que o pouco ouro que appal'ece no merc;ndo

desta praça mnl chega pam o trabalho artistico do' ourives, que
supprem esta falta com o mão gosto dc fundirem (IS antigas
moedas.

'rodos os diamantes são exportados para a Europa, como V. Ex.
verá do quadro precedente, infelizmente D80 havendo nesta pro
vincia lapidarias, nem mac.hinismo para a lapidação de brillHlntes
para as diJferenles applicações de luxo e ornatos e de machinis
mo de varia!,> peças mindas.

Rara vez apparece o salitre em bruto, ou refinado; e em tão
pequena quantidade que não chega ü abastecer as pequ.enas pre-
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cisões fabris dos estabelecimentos pharmaceuticos, de polvora e
muito menos dos arsenaes - que adquirem e do estrangeiro.
Todo~ os productils da ordem dos nilratos, á excepção desse

pouco sal de nitro vindo boje ao mereado eomo raridade, quan
do em tempo~ pa~ ados abundavam, vindos em cargas aos lom
bos de mulas; todo' os da ordem do~ carbonatos, á ex:cepçào de
alg-umas oitavas de carbono (forlllação de diamantes ou carbono
impuro), são aqui presentemente desconhecidos como mercado
ri,ls; lodos os da ordem dos oxyJo , pela mesma fórma; e até o
de caleio em pedra, que lamlJem antigamente concorria; e
de Outl'OS pl'oductos mineraes. Não consta que se faça uso dos
de ta provincia; ~alvo, porém, do que se utilisa nos gabinetes
particulares dos chimicos e do, naturalistas em suas experiencias
scientiticas, sem a conveniente publicidade.

Nas quatro fundições, que ha nesta provincia, apenas se
ob erva:

i n, do arsenal de marinba - me parece, avista do que alli
me informei - não applical'-'e e ta a extrl1cções especiaes, com
posiçõl-Js e decoOlposiçõe de melaes, ou qnaesquer outras operações
metallurgicas para diversas obras de que se occupa com ma
terias já prepilradas no estrangeiro; apenas fundindo algumas
peças uu Obl'aS desLe ou da'iuelle' metaes já combinados ou
ligados, e rE'fulldido em obras filbl'icadas, vindas da côrte, ou de
paizes estrangeiros para fornecimento dos arsenaes, isto é, fun
dindo obràs de ferro ou de cobre e suas ligas, ou com ferro de
fundição em bnrra, vindo de Inglaterra, ou de peças velhas de
artilharia, de ferro e aLé de cobre velho de furros de navios.

2", de Snnlo Amaro - tambem LralJalha com materias estran·
gei,'as.

3", de 1\1on t-Serrat - tambem pela mesma fórma.
lj,n, do engenho de cobre em Pirajá - o mesmo.
As materias primas ainda não puderam gozar a fortuna de

terem ingre~so e serem aprovei Ladas ao uso das precisões da
provincia, nem me mo ainda vieram a exames, a excepção de
um mineral combustiv I de pouca força jogado nas fornalhas do
mesmo arsenal, que, egundo me di se o actual me Lre da fun
dição, nelll pelo ter experimentado se lembravil do nome ou soa
naLLlrt'za, prol'edencia, ou de quem o tinha apresentado! Suprondo
ser tal vez alguma nmostra de - turfa - ou de carvão procedente
do de coberto de SanLo Am~ro ou de i'farabú. Todavia, aflir
mou-me aquelle empregado ser aproveitavel á combustão da casa.

Pelo menos, me parece devei-o ser lambem aproveitavel ao
uso da navegalião cosLei I'a, ou de cabntagem e dos nossos ar
senaes, para uso de uas fomalhas de machinas a vapor.

Informando-me no arsenal ou Lrem de guerra, si algum
metal desta prpvincia alli ia parar, e qual o uso a que se
pl'(~stava, di. se-me o resp ctivo director que apenas no est"bele
ciwenLo se fundiam balas de cbumbo ou de ferro, e se faziam
obras para petrechos e palamenta para materiaes estrangeiros.
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Esta provincin abunda de qunsi todo o producto do reino
mineral, comojá o dr.monstrei, emilliodo lIlinba humilde opinião,
e é geralmente sabido que é principalmente no interior, onde a
pedra ferren é de um producto de 80 a 80 °/0, segnnrlo me afirmou
o Sr. consul britnnico nestn cirl;lde. Poderiamos fornecer de ferro
até a Suer"ia, se porventura houvessem fundições.

De minas de pratn no Rio da Caixa c no Audarnhy, aciIna da
pa sagem do Paraguassú. existem vestigios e ilté anlllstra em
poder do mesmo Sr. con ui inglez ; ha nos seríõps montanhas
calcareas, carbonato de c31 n3tiva em pedr3, tabatinga ou 3rgillns
de côre di:tinctns, hr;lncn, rosen, nzulHdn, amareI la, e de outras
côres; sulfato de cal nativo (selinito dos mineralogi~las); srdina'
consideraveis (, uperficies solnre crostnd"s de hydrochlorato de
soda, com partes heclerogeneas de sulfato de nitro) e recialmente
no Rio de S. Francisco, no Pnr3merim e circumvizinhança, dns
guaes salinns, cujo solo empre humido as indica-rnspado, de
purado simplesmentl~ com agnn e levada n decondil a ac no do
fogo com mais rapidez, ou do sul com mais lentidilo em VH 'ilhas
apropriadas, produzem snl emelhante ao sal du mar, apena de
cõr mais terrea: transportam em barcas - rio acimn aLé a pro
víncia de Minas Gernes para consumo de todas as uns villas e
serlões do N., cidades de Formiga e Paracatú, e outros lagares
a O.

Nos sertões desta nossn provincia encontrnm-se homens, que,
por instincto natural bem desenvolvidos são-chi micos, mec:micos,
geologos e nnturalistns tão curioso, que grandes proveitos lirHm
para os misteres de suns casas e familia e mesmo comrnerciacs;
e Invrarem com vantngem sen campos banhndos pelos regos de
agun, dirigidos a ,eu modo de irrig-aç;io; minerarem e extrahirem
da terra o que lhes aprn, com processos todos e-pecines, de suas
invenções, tradic~ões herdadrls e r cola pratica.

Entretanto, do estndo de nos.as ollicinas publicas e pnrti
culares, em logares mai ndiant::tdos, con lue-se que - metaes ou
mineraes de producção ou lavra dn provillci" tem u,o (excepto o
ouro) facil, ou difficil, ou npplic:lção nos'estabelecimentos desta
capital, que tudo consome, ó do estrangeiro.

J!..' necessario confessar, que nesta cllpit1ll!la em relação â
provincia, importantes /;Ibonltorios cliimicos e industrines; es
pecialmente dos negociante Dias Lima &: Irmão, e outros: e por
antithese um pequeno e pohre mu en no Iyceu.

A exposiçüo que em 1863 teve lagar ne te estabelecimento
publico attesta-nos o progresso d'aqurlles, e o estado estllcional'io
deste e de outro, legados de nossas administrações pnssadas.

4° ponlo.- A di tancia de cada urna mina dos ontros pontos
mais populosos da provincia.»

Sobre este ponto direi:

Que todas as nos,as lavras, nellas estão sitnàdos os pontos
mais popul030s do interior, porque era de co tume antigo crear
povoados, villas e cidades, igrejas e cnpellas. (primeira causa em
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que se cuidava, dando-se um patrimonio), algumas das quaes são
boje maLrize, sobre os proprios terrenos de mineração; I) qU'3
sempre se tem s guido até o pre ente, desprezando-se aliás apra
zivei logarp.s com optimas proporções para grandes cidade, com
manife lO damno de terrenos productivos de mineraes em explo
rações, improprias para nelle baver edificação, accumulando-se
além de casas, cbacaras, capiozaes e quintas circumslantes, cujas
propriedades e tem visto comprarem-se, demolirem-lhe para
wincrarem-se ou para erigirem-se praç,as publicas e outras acco
modações a imbellezarem esses mesmo povoados.

A de peito do que, alguns destes irre:.rulares revolyidos por
explorações, amontoados de pedras, cascalbos, areias extrahidas
das minas e até io alubres; todavia entre elles algnns 11a de uma
perspecliva pittore ca tão romantica quanto agradavel,de envol
ta o ru tico e o urbano, o arido e o cultivado, o solo virgem e
o explorado pelo activo trabalho da mineração, sempre esperan
ço o e curioso no discortinar as entranhas da terra; porque o
homem ama empre as difficuldade ; maximê aqueIJa em que, de
momento, suppõe fazei' ua felicidade.

O unico ponto populoso, sendo sem duvida o maior, é o desta
capital: tomal-a-hei por ponto de partida para marcar as dis
tancias ás uossas lavra do interior.

Temo as diamantioa" do marrado Chapéo 80 leguas S. N. O.,
e os terrenos aurifero de Jacobina'

O terrenos dinmantioos de Santo Ignacio no termo da co
marca, 120 leg. no mesmo rumo ou mai a 04, NO;

Os terreno auriferos do A suruá, termo da viIJa de Chique
Chique, 120 leg. no mesmo rumo. e i4, S desta villa que se de
mora ti m~rg-em direita do Rio S. Francisco, em uma enseada,
i20 lego 04, N S;

Os terrenos diamantinos da Chapada Velha termo da villa de
Macahubas, 120 leg. 04, S. S. e 2/1 ao S. do As uruá ;

Os terrenos diamaotinos do municipio da Villa de Lenções em
grande escala 80 Irg 04, .. O., e 24, ao S. da Chapada Velba;

As lavras diamanlinas do municipio de Santa Izabel de
Paraguas ú, cujo termo póde dizer-se, é todo uma lavra a 75 le
guas 04, N. S., e ao S. dos Lençoes H.

Ne te municipio especialmente ti margem do rio Paraguassú,
nas fazenda de crear gados dos Medrados, Aráras, e Ararinhas,
ba abundantes alinas de salitre, e depositas calcareos, assim
como na freguezia do Brejo Grande, mnde 11a daqueIJe nitrato até
em estado de l'eOnação, nas grutas de sua montanbas calcareas:
assim como tambem o ouro no leito do rio do Ouro; em outros
lagares, crystaes de rocha brancos, alambreados e até roseas em
enorme quantidades, cantaria, ardozias, ferreas carboniferas e
outras pedras, podendo facilmente um visilante penetrar os sub
terraneos e outras cavidades que existir nas ditas montanbas
calcareas, e onde o sal de nitro apresenta- e mnis abundante.

Geral men te mais ao S. das lavra do Paraguas ú, no termo
do Rio de Contas, limitrophe com o de Santa Izabel- abundam
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antigas minas e grandes excavações, e vastos lavrados uperfi·
ciaes de extracção de ouro e de giz, por uma das quues miuas
onde ~eguiu·se um linho de ouro na freguezia do Morro do Fogo,
desci cerca de 100 braças em plano inclinado até encontrar um
carrego subterraneo que impediu-me passagem alem: este
grande trabalho está feito em rocha dura com tecla abo
badado, podendo-se penetral-o sempre a pé enxuto e de cabeça
erguida.

A villa do Rio de Contas, cabeça da comarca, é banhada pelo
Rio Brumado e regada pelos carregas GamIJá e Sacovem ; e lá
situada e o seu termo em terõ'eno qunsi todo au rifero ; é a mais
bella e aprazível villa do nos o a\l.o sertão do S" regularmente
edificada com sua igreja malriz, frente 3 frente á ca a dr. can:ara,
em uma gra'nde praça, da qual partem 3 largas ruas paralellas a
um grande campo, onde está, ituada unw cap lia: o rio Bro!Dado
vindo do N. ainda lhe pre,;ta uma 4,a paralella banhando os
quinlaes de suas casas á marg-em esquerda, com fundos para a
praça: os 2 carregas Gambá e Sacavem, vindo em direcção Bi. S.,
marcam no tel'l'iLorio da villa um perfeito quadrado, tendo uo
angulo facial N. um pequeno e lindo suburlJio as ribanceiras da
margem direita Sacavem, e no angulo S. uma ponte de madeira,
e em seguida ainda uma I'na direita e larga, findando por umu
chacarasinha, seguindo-se a e~trada para a Viii" Velha.

Eis a topographia desta villa situada em uma linda planura
sobre o dorso da serra dos geraes do Rio de Conta, 90 leguas O
desta capital e 20 da S. das lavras diamantinas.

A oeste uma bocca, ba de penhada serra ~ descf\r ; mas por
uma estrada calçada em zig--zag está ainda 3 Vilha-Vilha -Bista
antiga pai:,agem, por demais linda, em a qual se precepita do
cimo da seJ'ra o Rio Bromado, por degráos ,ucressivos em alvo
lençol espumante de agnas, encaracolando-se v.io regando um
fertilissimo valle cultivado e povoado. Um arraial junto á fralda
occidental da sel'l'a; uma extensa rua, chacaras e pomares pela
margem esquerda do rio; uma igrejinha etc.

D'ahi segue a estrada para villa de Caetité,2Ó leguas mais a
O, p. 120 desta cidade, no termo da qual e de toda a comarca,
ha tambem tel'l'enos aUl'ifel'os, etc. -

Nesse rico lermo abundam os marmores, a pedra de cantaria
e de alvenaria de CÔI' azulada a melhor po sivel de ser trabalhada
e facet~dn, como que um calcareo carbonisado.

As ametbystas são encontradas, a mais grosseiras, na super
ficie das estradas que seguem para a cidade do Grão Mogol na
provincia de Minas, e l1S mais delicadas facilmente são extrahidas
de suas jazidas.

Crystaes brancos, desprendidos de pedreiras em torrões
agglomerados, ou pedaços lapidados natlwdmente em fórmas
pyramidas, grisolitas, topazios, minas novas, aguns marinas,
pin~os d'aguas outras pedras chamadas preciosas, em plir<1 e
commercial, e as infaliveis pedras feneas, fazem a mais variavel
riqueza ne~te genero do dito termo.
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Notarei de pa. agem que na r.rriohn da cidade de Grão
l\fo~ol, da provinl:ia de Minas, que se limita com Caetité vi fun
di ',io de ferro naciou:t! e alé obrns gro~sas feilas, exem[Jlos :
encbadus, machado" fouces, fernldura para animaes, etc.
Not~-se que isto se pa su bem uo interior, tanlo desta, como
daquella provincia.

Todavia, cingiudo·me ás notici3s do dia, repitirei que passa
por certo o ap[Jarecimenlo de diamantes na Pitanga, Pedra da
Gia, e outros logflres ao lado da estrada de ferro de S. Fran isco;
tambem al'imu da cidade da C:JClJoeira 2 Il'guas, rio Parag-ua sú
acima em logar chamado, Bohú-Assú, eguudo mesmo noticias
dadas pelo JOl'1wl o pelo Diario desla cidaue, de 23 de Setembro
de. te anno, e outr;ls anteriores.

Todavia com fundo mento não deixo de acreditar nem ~ó

ne.. ta apparlção como na l'Ossibilidade de muito outros mineraes,
visto o capricho da natureza, no que já no ha mostrado.

Na Morahú, um gráo ao S., existem jazidas de turfa e
petroleo.

O Rio banha ó os termos de Barcellos e Camamú.
Ao entrar da bada do Cumamü pela bana Grande, um gráo

S. O. S. drsta cidade ;3 milho IHai ao S. à banli~ oriental da
co la que f'.'clw a dita hurra Gr:mde, acho-se a embocadura do
braço do mar, que Ibe chanlão rio Marahú, e a ~ua margem
direiln por ello acima, rumo . Hí milhas, está a fazenda da Ponte
de João Branco, na f'mbocac1ura de um bracinho afDuent. do
me mo rio, chamado l\lerembeca, onde existe o deposito de turfa.

O depo ito de pdroleo e acba no mesmo rio Marahú, e no
mesmo rUlllo ,22 milhas :i margem esqnerda, por elle acima,
em terreno da [nenda Gambil, de propriedade de João da Co ta
Junior ou de s us filhos.

A villa de MaralJú é iluad~ á margem oriental desse me'mo
rio l\lar,II1ú. 5 milhas acima do depo ilo de turfa, e q ao J. do
de petroleo, pouco mais ou menos. Eis as dislancias de nos as
mina dos ponto. mai populo os»

5.° Ponto: - A n:ltureza geologica dos terrenos onde a mina
se al'ha situadn, e natul'I'za topographica do mesmo.

Acerca deste ponto, que eSlá muito acima do nenbum conhe
cimento, da mnteriõl, per01itta- e-me dizei' que;

A natureza de nos~o terrenos de llJilleraç;io é toda capri
cho~o (si é ndmis~ivel esta ideia), excedendo as experiencia
qne fund;lram regra para uppor-se e,te ou aquelle logar
jazidas do mineral.', pela cumligurnção externa, influencia
almospberica, gráo de temperatura desde a ero ta do solo até
suas camadas inferiores.

Todnvia, os terrenos mais communs são vnlcani"ado, ou
de alluviào, este cobenos de malta, e aquelles d'l de moro
nadas serras, especi;oImenle na J;lvras lIiamantinas onde parece
que um tr>mrndo catarly<ma tudo revolveu, e impnlsivalnente
porçõe~ aI.Jrazõlda.;, ou I'ollldas por illlmenso impubo de agua
para aqui, para aIli e para além, descargentando a homoieidade
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primitiv~ deixando face a face descaberIa esse despido das serras
encadeado de rochas, de granitos recozido, e lJ1ém disto pela
constante acção escandecente dos raio solare e brunido pelo
furor do tempo. ora aqui, ora acola deslocado ; meios corpos
ou partes de um todo jascndo separados sobre lagerlos lavados
e de.pidos, limpos de terra vegelal, que dplle rolada, e foram
parar ás baixl1s, que fraldejam a summidllde sobranceiras; e
para os vale produzirem as floresta-. Bacias no meio das serras
e accumuladas de areia e montões de pedrns duras, e de oulras
porosa, de madeira, lenhito e cascalhos solto e consolidados
em figuras singulares, em grupo de elegantes per.pecliva ,
e de diversas (;ôres ão sorvedouros de rio e carregas, e de
muitos vertente, que vãu surnir ás fraldas de te enormes
troç:os ou ramaes do serra de te gandis imo desmoronllmento,
dando passagem subterranea as aga3s (]ue oecultam, e aos
:mimosos garimpeiros, que as eguem e que exploram-nas no
amago de seus e condrijo .

A e tes e cOlldrijos, a sim amontoados chamam os garim
peiro gruta. No opulento commercio elo Andarahy (commer
cio por lá é lodo e qualquer logar povoado) ha du"s nota
bili imas grutas: a do Gafanholo e a do Guanaes, na quaes
trabalharam até 300 pe oas mais ou menos pois muitos ainda
trabalham, e haverá trabalho e sempre ha de dar diamantes,
por ser uma das mai ricas grutas e conhecidas.

Outra mais lia notaveis. Alguma ha de tecto solido, de
lagedo, obstruidas de pedra arenosas, mal/e lTrllni tos, o porosa,
arrumadas e de arrull1arlas, porçõe em pilha, á manl'ira das
de bala de artilharia, umas polida de diversa fórmas configu
radas, outras com adherencia de ca calhas de diversa côres.

De espaço em e pa '0, dentro deSSll grutas, encontram- e
grandes salões e diversos pavimentos com tecto aboba
dado, horizontaes, e outro irregular s de enormes massas
de rocba de granito, baseados e sllstenlados por montões de
outras rochils granitando este enormissimos pesos sem risco
de desequilibrio, .alvo quando os f: forros dos. ps tectos sãg
folhados, que acautelam os exploradores com e:,peque de madeira,
para com segul'ança perfurarem caminho em procura dos
ca calhas corridos que entremei~m as I'ochas e granitos e que
jazem depositados em caldeirões de vario tam.anhos.

Veios de agua tOl'tuoso e em decl ive, ocôs con tornos
em todo estes sorviço, onde não se diOculta o ar ambiente,
nem faltam boas aguas filtrlldas nessas áreas compl imidas - se
póde trabalbar com mais ou menos diffi(;uldade , sempre a luz de
velas e de lanternas; até empregari1 a força da broca e da
pai vara na destl'Oição do ob~taculo', todavia me parecendo
muiti simo arriscada :l farilidade com Que por esses antros
arrisc:lIn a vida os trabal/ladores; não deixando de ter havido
allll1nS sinistros e alg-um~s perdas de vida.

Entro a adrnirução dessa niltureza organica e algum escru
pulo, não deixei de tr:mquilisar-me no meio dos ;valentes e
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trabalhadores garimpeiros qu~ndo vi itei' as duas diLas grutas
mai- notaveies o Illgumas de menor importancia.

Os altos e toboleiros, onco tas e correntezas que circumdam
as baciiJs e grut1IS, e mesmo que as encerram são de or"illa
cro tadas e enu urecidas pelo (loder do cvlorico, e. tel'elisadol'
e de vegeL3ção agreste. Outros por sel'riohas de alvos cascalhos
'oltos superpo to sobre camadas de outro I'V calho de côr ora
rôcha, nm rozea, ora cór de café, amarella, vermelba e Ilté
denegrida em cinzenta.

Lagares lia cobertos de terra greda, salão, terra Ç(orgnlbosll
e de envolta pedra ralada de Ç(l'an areno.a e nlgum carvão
vegoetal. A li las dos rios (os primitivos) quando rico,
ordisariamente suas grupiarâ ão pobre ; quando e las ão
ricns dá-se o inver o em aquelle.. Grupiára. s1\o ossocioçõe
de lagedos justapostos e intermediados de argilla impregnada de
cascalho om serrinha baixas, que, parare/los, marpeam em plano
incliuado rios, e e abaixam at beijarem ,ua aguospraias.

No volle, e te grandr depo itos de terra e ca ralhos de
alluvino, ordinariamente 'ncobrem fcito primitivos, secnlvres,
madeiras e rotidos folhi ·os. Uma al'gilla cinzl'nt3. areias denegri
das ultimam as camada terrea antepo. to Il do ca caibas, va
riando em cÓ"es e e (les ura, de 5 a 3D pés de profundidade o
cascalho é geral no' v,tlles e no leitos, mai ou menos con
stao teso

O ,ola primitivo (charnam-o pissarra) varia. ora de rocha flura
em lagedos, ora de harro petrificodo, ora de talJatinga de côre' di
ver a., ora d areia insondaveis, ora do calcoreo .

O e lado destas piss:lrras é CD rioso, ver como v'rtem as ilguas
anele é el'iodo o diamanl e como jazem, e me,mo COIIIO se e 
cond 111 cOJ'tamento é delei/avel.

Collel'çõe. de gr~ndes pedra de C:lsc~lbos ~gglol1leradns, ~mal
I!amad~s pela natuJ'ezo, de peljuenas granrles e "randi . imas liCTu
ra m gJ'upos dispersos r prl'sentolll ilhas .oure os lalJoleiros de
terra eseura gordurosa ernlJl'ejadns na cOlle~vidades dils serras, e
no leitos do alcnnlilarlos, mDil~s vezes olguma dUanciaa d sses
leito rober/os do IJonte do gJ'nndes logedos, d~ndo pa.s8gem ás
ngu~ occultamente, e transitam sobre lia aos viajante .

.Nos cimos dessas figuras encontrão-se cavidades cheias do
ca o~lho solto: e les'düo diamantes.

POJ'ece tudo i. to extJ'aordinario.
Me parece que. se applicMla fosse o rnoedllra, ou decompo-.

siçiio des as figuras, talvez della , a.sim di solviuns se extrahis,em
diam~ntes.

o provincia de Min~s existe uma dessas enormes pedra no
districto da cidade de Dial1lontinn, na qual pedra muito tem traba
Ibado os cnvoqueiros, e de .eu e tilbaços, reduzidos á pó, b50
extradido rliHlIlantes.

Pela maior parle das serras cortadas em todo os sontidos
pelos rios de Contas o Parar:ru~:sú, e por muitos affiuente e con
fluentes dos mesmos di tinguem-se esses terrenos intermediarias
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calcareo grés-cinzento, pedras vulcanicas consolidadas e porosas
grandes e pequenos granito' rigidi 'simos, I'specialmente aquelles
expostos obre o leitos dos rios; e t~o rig-idos e coagulado outra
pedras dos cascalhos (cham,ldos pnr lá chabun!!'o) coloridos que
suo impenetr:1veis aos furos ue broca. Só a ncção de grande calo
rir.o de fogo nteado COIl1 lenha e outros comlJUstiveis, e depois de
bem cozidas, lancanuo-se·lhe agua. se estalam e dão brecha ao em
prego de marrões, e seus esti Ihacio são removido .

A planura (plateaux) de terrenos estendidos pelos altos das
sena em linhas longitudinae sfio (Ie ,ilicia empregnilda de (:as
calho grosseiro, cakada esterile inF6cllnda e de vegetaç;io ras
teira e agreste quusi sempre tapizada" I.nes planurns de um
capinai selvilgem, chamad'ls capim de geraes, enFeitados com
arbustos disper os sem abrigo de arvores sombria e frondosas ao
caminhante.

Ma;; nestas vi tosas planuras Já está de longe em longe um
capão (porção de maLla em terreno embrejado e de maçapé), 'qual
vasio no meio dos desertos, e delles brotam limpidas vertentes de
purl" e deliciosas aguas, tambem suppportam uma habitação
com seu pomar e a sna pequena lavoura.

Em uns log-ares es es capões são arredondado. ; em outros
com diversas figUI'as sendo as mais rommtlns quadrilong-as. A
estas ehamam - varzeas -.Em Ilada estas vilrzeas e parecem com
as varzeas propriHl11ente dita do. terreno' vegetaes,

Estes capões são justamente as Fontes cio, nosso" grandes rios.
que encorporando-se por estes alto sertões e serras, descem e
all'avessando pelas maltas, reeebendo gl'ossos conllllentes, vêm
despejar·se no oceano costeiro, depois de terelll banhado a, fazen
das de criar e plantar, povoados, desel't'ls mattas interlllediarias
(proprios naeionae ), cidades e villa do reconcilvo, que demoram
ás SUHS marg-ens e barras.

A gargilotas, boqneirões, esbarrandeiro" depl'Cssões e Fralda
das montanbas ordinariamente são banhado paI' surg-idouros
dessas mesm"s a!ma~. qu" se inOltram nos iii tos para surg-ir o por
fim rr.gar apropriados logares ria agricultura, qua 'i todos habi·
tados e mais populosos. .

Eis o que me pareceu a natureza das mina desta provincia,
quando as percorri, Spm aenrado pxalne ete.

Cumpre-me continuar agora na discuspção das mina de ouro,
ou dos terrenos onde est;io situadas.

Me parece que o Creador quiz orig-inariamente iluar taes
terrenos de e~paço em e paço com outros intl'rvallos diamilntinos,
como ornatos naturaes da curva que descreve a nossa cordilheira
na parte que de S. a N. so eleva nesta provincia na latitude de
10° a HJ·' S. do Equador. como g'rande arti:;ta, corõando-a com
es~a grande capella auri-brilhante.

No>sos terr"nos auriferos são quasi das mesmns e::;per.ies dos,
diamanLinos, excepto aquelle,.; .que em morros' mui distautes das
serra:;, e por entre as maltas e catingas, por exemplo - as do
Assumá, produzem tambem algum ouro chamado de mancha.
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E le precio o melaI não se encontra dis. eminado como as
pedi',,;; de dlamanles, IJI,r alto e baixos, morros e 'elTa, rios,
veios e valles, e até na. m<ltt<ls.

Ordinariamente 'e encontra o ouro em linhas ou em mano
chas originarias das seITas mai' elevadas e nos veeiros de
pequenos conegos :

U de linha fi guiado por um como carril de crystae, nas
planuras e rr,ddas de erras, dando mais ou menos fili. ca (pe
quenas particulas) até cintranbar-se a linha por /)ai~o de penedos
cuja' linhas seguem-a os Olmeiros, ou até ondem podem, ou até
ua origem, se lhes IJPrrniLLe a mina; eentão dizem :-achamos

a mai do ouro - Esw origem quando felizmente é achada, é
sempre mais ou Illenos abundante.

A linha quandu em terreno calcareos e argillosos é menos
defficil siguil-a; porém perigo a para perfuraç:io da mina,
quando laes liillws c1ei~am ele eguir a direcç30 borizontal, e
se afnndam perlJelldiculnrmente. !\luita vez abandonada por
esta 'ausa, ou por imlJeoetraveis, quando si enlranham ás vezes
pelo cor,lç,'IO (permitta-se) de nm caboco de rocba.

Um furu ou pôço arle 'eano srria um bom meio de acomp,lOhar
uma linba de ouro na p'3rpendicular, ou de trazer agua j super·
Cicie de alguns lo"arl:' CIIl que não ba e te liquido precioso para
lavagem de terras e cascalhos da min<l.

A perfuraç:io de um poço al'le iano, que deve con iderar-se
cornu UIII<l dep':ndencia da iUinCl'a~'ão - nos calamito os dias de
exi tencia da companhia metallurgic<I do AcslHuá deu-nos
a bella e util i1plJlica 'ão 3I'li 'Lica do engenbeiro allemão, o
exemplo vivifil'ante e consollldor, e o mais valio o então que o
proprio ouro - do fornecimento de agua potavel para ma tal' a
sêde ao pe oal da companbia.

As mina conhecidas em exploração ou lavra na provineia são
óm nte as de diarnanles. Os terrenos diamanLÍnos, isto é, os do

municipios de Santa Izabel e do Lellções são aquelles em que
presentemente se lavra. Este dous municipios e tào entre i2° e
i3° de Iii titnde S., e de i ° a 3° longitude E. do meridiano do Rio
de Janeiro -<1 41io, 35' M" S. de Pariz.

Dentro de. te quadrilollgo e tão o mais rico terreno
dlamnnLÍnos. F;lcealll o qnadrilongo pelo K. a' serra dos Lenções,
do àlulTu do Cbapeo; [Jelo S. as de Maracá a espinha dorsal
dos de Sincorá, (I do Jacaré e do Carrapto; a E. o espontão
O, da serra do Urobó a O. a .erra dos Remedias e a do Coca I. A
villa de an ta Izabel do Paragua Hí. e talvez slla igreja matriz de
S. João me parece ser o meridiano deste gnlOde par~lIelogra01mo,
e o ponlO mais nlminante acima da superlit;ie do mar me
parere ser a seiTa do Andarahy.

O dou,; rios mais nOlaveis e candalosos nesta provincia - O
Paragua ·slí. e de Con tas - alli têm suas lonte ; este na serra da
Tromba do Bom Jesus e aquelle nos geraes do Capão, ~a volta
onde é conhecido por Paraguassusinho. O Pnraguassú deIxando a
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cidade da Cachoeira á sete legoas a sua margem esquerda e de
Maragogipe a trez da sua margem direita vem se lanç,H nesta
bahia a E. e o rio d Contas a 26 lpguas geographicas na COSia do
S., recebendo-os o oceallo com orgulho estas grandes arterias de
aguas pataveis.

6. 0 ponto.- O" meios de transportes usados nn provincia para
a exportação dos producto .•
. Os meios de transportes do interior para a capital dividem-se
em duas clas os.

La (São todos os no so producto) i O por meio de animaes ;
2° por meio de barcos, lanchas etc.

7. 0 ponto.-Os instrumentos e machinas utilisadas. Quanto a
isto ha o maior atl'azo; qua i que é desconhecido pelos nossos
exploradores de min:)s de qualquer especie o uso de rnachinas e
instrumentos ;lpropl'Íados aos trabalhos de mineração. Apenas em
pregam um ou outro par,lfuso de Archimedes, feitos de madeira;
uma ou outra bomba de repucho ; alguns pequeno siphons para es
gotndorcs de arruas que vertem de dentro da escav2ções (chamam
lhe - catas), ou para dessecarem poços cortados de rios e outros
nrtiücines prúdispostos com açudes nos leitos dos rio, afastando
lhe o curso por uma levadu laLteraI, alim de poderem fazer a .
extracção dos diamantes,

Ordinariamente o:; esgotos são feitos a força de braços, por meio
de balde de Ires a quatro canadas, em capacidade, muita vez
dia e noite, allernaudo O' trabalhadores até des 'obrirem as ca
madas de cascalho' ou no leitos dos rios, ab tracção de areias,
(corridas, como lhes chamam) lamas, madeira e follliços; e
quando lerrenos sêccos lIluita l'ez a certas profundid<Jdes lutam
com o encontro de minerações antepo ta e propostas as camadas
dos casca lhos.

Lagares ha que, por embrejados desde a ia porção de terra do
solo, começa logo a precisão de esgoto, outro' alguns pés da su
perficie e quasi nunca al"nns em mineraçõ sobre aspissarra".
As nguas pluviae vem as vezes auO'menlar -stas dimculdade .

Ainda h;1 oulras mais cu. to a , e vem a ser e desobstmir os
serviços de grandes e pequenas lJedras rolndns, (chamam desmon·
tal') madeiras e terl'as improrluctiv:Js da mineraes, que e procura.
As terras sobrepostas aos serviços são de 'locauas a eixada e con
duzidas em calulllLés (pequenas vasilhas de madeira semelhantes
a gamellinllas) em cabeças de trabalil<Jc1ol'e',

E' uma completa desgraça ver-se o trabalho mais material, es
tupido e rotineiro as.im feito com instl'l1mentos do tempo de
Adão, inclusive a tal eixada do pect:ado. Quanto lhes seria con
veniente e aproveitavel o emprego ele ii] trumentos, macbinas e
apparelhos a(;on elhados pela (;iencia e pela liyelraulica para os
desmontes de terras e esgotos de aguas, extracção de cascalhos e
até apuração destes e mesmo elaqaellas, por que muita vez tam
bem dão diamantes e de primeira intuição,
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Finalmente, os utensilios mais usados são os já mencionados;
alavancas, batêas para lavar cascalilo e apurar diamantes (espe
cie de gameI las de 3 a 4 palmos de diametro de bocca, com fundo
afunilado) feitas de madeira de cedro; allllocafres (instrumentos
de ferro batido curvo, semelhante a cavadores pont'agudas) e
frincheiros vulgarmente chamados garimpeiros; marrões, brocas,
enxada' nada mais. Entulilam logares virgens e uteis com o
de entulho do lavrado, e tlldo desperdiçam ..

Em summa, lavados os cascalho exlrahido, e apurados os
mincraes pouco ou nada diversilicando o processo ou eja para a
extracção de ouro, ou lie diamantes, ou de quaesquer outras pedras
preciosas, completo está todo o mecani mo industrial da milleração
da provincia,

O uDico estabelecimento mais antigo e importante que existe á
margem direita do rio S. José, onde parece ser menos costumeiro
tal systema de minerar, pelo facto de melhore iDtelligencias o
terem Cl'eado e admiui trado - é a 110 companhia creada em 1847
por uma as ociação entre o coronel Spinola e outros.

Em relaçno ás lavras, é um modelo esse importante estabeleci
mento, pelos seus alojamentos, grandes levadils de alYna ; ~y~tema
de trabalho e de a SOCi~lÇ~O, methodicamente escriptllrilda ; do
qual con ta t reol havido lucro, termo media, de 75 % em 10
annos succes~i vos sobre os ca pi laes em pregados.

A' vi ta da gorando extracção dos no so terrenos diamantino,
e das dillculdaJe vencida:, não parece termo feito muito.

Nada aliás se ha feito. N'sses mesmos terrenos, já minerados
ainda ha 'amada- de cascalhos ricos que lhes s~o desconhecidos;
ha va 'lidao de terrenos vi rgens ; ha o colosso do rio Paraguassú
(receptaculo de lOdos os seus tributario ') ; ha o subt fraJleo , e,
finalmente, ha, a meu vêr, terrenos para mineração para tempo
inlinito.

8.° Ponto - Qnal o pessoal empreg-ado nos trabalhos, ou nos
difTl'rentes trabalhos. Pelo relatorio do in pector geral dos terrenos
diamnntino de iO de Jllneiro de 1 62. I-lude colligir que foi a re
partição crendn em virtude do art. 40 do regulalllento que baixou
com o decreto n. 465 de i7 de Agosto de 18"-8; em execução
desta disposições, foram contrntadas companhias de mine
ração.

rão podendo e tas contratnr com menos de 100 capitnções para
iDO trabal badore , podendo augmen tal-os a um numero indeter
minado, sujeitos sempre as capitações determinada pelos con
tra tos.

Exercicio de 1862 a 1863

6 Companhia existentes a iDO
trabalhadores. . . . . . . . • . . . . . . • 600
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Faiscadores iicrnciarlos pela repnrtiçi'io de Julho de 1862 a Março
de 1863, segundo os balancetes da respectiva coliectoria achei:

Livres...........•.............
Escravos .
Achei desde o começo da exeeu

ção do regulamenlo, ler- e ar
rendado 1.8:22 lotes de terrenos
diamantino~, ~endo : i, 709
findos e '!i3 do presente exer
cicio.- E tes com 19.163.648
braças quadradas, para explo
raçíio dils quaes, pelo menos,
termo médio, hypotbese a 10
trabalhadores......•.........

'rotai....

821
!32

1.130
2.083

953

73,163,648

289,828,977
73,163,648

289.828.977

!9,163.6~8

54,000,000
--- --

362.992.625

54,000,000
19,Hj3,6~8

Me permÜtirá V. Ex:. eu dar-lhe uma idéa, da qU:lntirlade de
terrenos diamantinos já arrendiJdos, para avaliar a capiJcidade dos
mesmos terrenos em geral:
AqLlelles 1.709 lotes findos deviam

ter abrangido, termo médio,
braças quadradas .

(Si 113,19, 163,648, 709,289,828,977).
e os 1'13 diLos de te exercicio

abrangem presentemente .
6 Companhias a 9.000.000 .

Tolal. .
Deducção de braç'as quadradas do

1.709 lotes findos .
Somma braças quadradas .

Sendo:
Arrendadas a 6 companhias..• ' ..•
A 113 lotes a diversos .

Quanto ao pessoal em pregado no presente exercicio já vê V. Ex.,
que até Março de 1863 (em 9 mezes) o que consla omeialmente, 3
é apenas, inclusive a bypothe'e de 1,t30 trabalhadores dos 11e
lote, o que produz o quadro apresentado; e o quantum de ter
renos arrendõ1dos em exploração 73.16::;'648 braças quadradas.

g' em verdade bem 1J0uca a renda de faiscadores, quando
aliás abundam e exploram terrenos e devastam-nos em errando
escala, na razão direeta da I'urça de braços, que, lermo médio,
nunca é menur de 5 a 10,000 garimpeiros. .

E' e panloso em verdade o contrabando; o que lhes facilita a
vastidão de terrenos diiJmimtinos, e os poucos ou quasi nenhuns
recursos da administração para fiscalisar tâo grande extensão,
sem os auxilios que diz carecer.
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17:249~680

60:0008000

Uma das causas, e talvez a maior de escacez de rendas, é a
conce são dessas g-randes extensões de terrenos concedidos ás
companhias, que, invadidos pelos garimpeiros - não podem ellas
evitar, não lhes valendo o direito de propriedade, dando·se con
stantemente o furto, resultando uma horrivel desmoralisação
completa, a despeito de disposições penaes, e de outras fiscaes,
mui pouco aproveitando á fazenda publica as capitações estatuidas
e aq ueHas por augmento só de faiscadores que por excepção
honestos e probos compram bilhetes de licença as mesmas com
panbias para livremente faiscarem nos terrenos por ellas conce·
didas, sendo préviamente matriculado e satisfeita a fazenda.
Todavia, no periodo de nove meze do pre ente

exercicio, as 19,:1.63,648 braças quadradas por
H3 lote produziram .

Juntando·se a divida atrazada, que annuncia o já
citado relatol'io do respectivo inspector .

Somma .

a renda até então arrecadada e por arrecadar j e que nece. saria
mente snbiria a mais, com alguns arrendamentos e licenças a
faiscadore, nos tres mezes de Abril a Junho, tanto mais quando
vae melhorando o estado das lavras e levantando-se do abati
mento dos annos anteriores.

São estes os dados que pude exhibir para poder noticiar o
pessoal empregado nos diIIerenles trabalhos.

90 ponto.- Finalmente, si a mineração é feita por particu·
lares, ou por companhias nacionaes ou estrangeiras.>

A mineração é feita pela maneira seguinte:
Por seis companhias nacionaes contratadas com approvação

do governo geral, snjeita á capitação de fiS por praça, sendo:
Tres sob ns. 1, 2 e 3, por :1.5 annos, e 3 sob ns. 4, fi e 6, por

iO annos.
Ha pendentes dous contl'atos para a Cl'eação de mais. duas,

sob. ns. 7 e 8, tambem nacionaes, sendo: um contrato pela
repartição já sujeita á approvaçiio do governo, e outro carecido
de verificação de medição, devolvido pelo thesouro. Tambem é
feita a mineração por particulares de todas as condições e classes
com licenças concedidas pela repartição, mediante 2· pagos
prévia mente á collectoria.

Finalmente, por um eSClllldaloso e abu ivo contrabandismo
ao qual não póde prohibir administração, segundo o affirma o
respectivo inspector geral no seu relatorio já referido pela ma
neira seguinte:

Faltando·lhe a força militar, concedida pelo art. 50 do regu·
lamento de:l.7 de Agosto de 1846 se segue que o contrabando se
fez alta llscala diminuindo constantemente a renda, e conside
ravelmente, que se devia arrecadar.

16
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Que, tendo-se creado duas delegacias, uma na Chapada Velha
e ontra em Santo Ignacio, não tomaram posse até hoje os
delegados.

Tomando conta da administração em Março do anno proximo
passado, encontrei nos livros uma divida enorme atrazada, pro
veniente de quotas annuaes não pagas e de multas impostas
por esse motivo, e por minerar sem titulo na importancia
de 60: 0008000.» .

Deixo de fazer qualquer commentario acerca do que diz
aquelle administrador. Devo cingir-me a levar os factos ao co
nhecimento de V. Ex. á cuja apreciação os submetto.

Concluindo todo este trabalho, releve V. Ex. que eu confesse,
que me parece ser de indi pensavel necessidade a creação de
uma estrada, pelo menos, de rodagem sob carris de ferro ou de
madeira, como as dos Estados- Unidos, visto como o nosso pfl.iz,
a hraços com diillculdades financeiras, apenas me parece poder
supportar uma empreza de estrada de ferro a vapor; e esta
estrada de rodagem ter por fim ligar o nosso sertão ao liLtoral,
partindo do ponto mais conveniente em que possam aportar os
transportes por agua, e vá finalizar em direcção Oeste no alto
rio de S. Francisco.

Será o unico, infallivel e mais poderoso auxilio do progresso
moral e material, da civilisação, industria e artes, commercio e
lavoura, para attingir esta provincia a maior prosperidade pas
siveI, publica e particular, e o augmento de rendas para o estad@ :
sem o que, no presente seculo, faltando o mais poderoso motor,
o vapor, onde vão respirar o cheiro do carvão de pedra, ou se
goza de uma viação rapida de quaesquer dos novos systemas
adoptados, não ha progresso passiveI, e tudo continuará e tacio
nario; e, quando ameaçada :1 segurança publica ou a integridade
do Imperio ou quando mesmo ameaçado o paiz de uma invasão
estrangeira limiLrophe central, quão ditlicil não será accudir-se as
necessidades publicas 'I

Ainda bem.
Felizmente, par:1 o centro, ao Norte, já temos o nucleo das

estradas de ferro de S. Francisco ao Joazeiro, que a seu tempo
nos ligará com a rica e interessante provincia de Pernambuco,
pelo centro da estrada que de lá vem.

Esta provincia, e a sua irmã, a de Pernambuco, duas es
trellas do Norte tão notaveis, tão esforçadas no lidar com a
igualdade para o engrandecimento do paiz, terão de occupar mais
rapidamente os distinctos lagares a que têm incontestaveis di
reitos, estreitando-se os Jaças fr:1ternaes que as une, flor uma serie
não interrompida de reciprocas interesses sociaes :1 despeito da
vicissitude das crises que as têm mais ou menos affiigido naturaes
e politicas, sempre avultando no Imperio com a subida importan
cia que têm sabido merecer por suas luzes, por suas riquezas e
pela pertinacia em manterem iIIesa a integridade do Imperio.»

(GustC/IVO Adolpho de .M"enetes.-BA.RIA, 31 DE OUTUBRO DE 1863.)
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Geologia do territorio que se estende da
Cachoeira ao lD.unicipio de J oazeiro

• Di tante cinco leguas do Janeiro, de um e outro lado da
fazenda de Olhos dAqua, por espuço de muis de duus leguas,
corre um terreno, onde se encontram: i O, o marmore branco
(sÇtcharoide) em um lagar um tanto elevado; 2°, em maior exten
siio e mais abundante u pedra de cal ordiuaria; 3°, nos baixos vi-
inho desses logare ba agua alinus em abundancia, e as terras

tão, uliferas são, que e.m vurius partes de sua superficie se for
mam tenuis. iI/las camadas de ai concreto.

Ao sul do Janeiro de ugua o Rio do Salitl'e no S. Francisco;
seg'uindo es e rio, e ao depois na direcção da estrada da Freguezia
Velha, eutre Jacobina Nova e Jacobina Velha, dei com localidades
obre uma superficie de mais de 20 leguas, oude, á par do já

referido marmore branco, lambem se achum mUl"more preto,
outro li trados, cinzento e ainda de outras côres (todo elles ri·
vulisando em formosura); grande quantidude de pedra de cal de
varius qualiuudes. As terras são suliferas, mas fôra necessario
fuzer-se sondag-ens (sonda.qes) em ulguns lagares, para se desco
brir o sal-g-emmu do qual tirur-se-hia, com menor de peza,
van tagem muito maior do que do sal obtido por qualquer outro
modo.

Em toda a extensão da estrada entre a Bahia e Joazeiro, e da
Cuchoeil'a ao Janeiro, acham- 'e o granito e a pedra lioz (Mas).
Essa rocba, bem as im os marmores de varias qualidade,
poderiam ministrar cre cida qualidade de cantaria á escolha e
conforme a obra a que se destinusse.

São dignos da maior altenção os !lisamentos de pedra de cal,
pouco di tantes da cidade perto do engenbo do Coité de Baixo e
Coitá de JUba. A extracção da pedra de cal, por meio de mergu
Ihadore ,sempre farú encarecer a cal, e di pendiosas as obras
que a pedem em quuntidade, além do" ucciuentes companheiros
desse modo de extracção. L o não acontece com a cal tirada de
banco e camadas em torra firme, ou nas encostas de outeiros
situados beira mar; é trabalho incomparavelmente mais facil e
unico capaz de tornar e e precioso material mais barato e mais
abundante no mercado.

Em todo o trajecto desde a Cachoeira até ao Janeiro, e dahi de
volta co teaudo parte do S. F,'oncisco rio acima, e o l'io Sali
tl'e, vi itando a gurg-ant:t entre a Se"ra do Mulato e a Ser'ra da Cnlz,
pa ando entre Villa Velha e Nova da Jacobina em direcção da
aJd~a da Fl·e.que:::ia Velha, e desla seguindo a Estl'ada das Boia
das, caminho da BlIltia, pela ,l/atta de S. João, e ao depoi em re
mate, percorrendo essa outra Esll'ada das Boiadas, por onde
de cem as boiad~s da Feim de Sant'Anna, em procura da cidade,
em todos esses terrenos se depara além das rochas e pedr:ts já
mencionada e reconheciveis ao primeiro aspecto, com terrenos
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de origem voJc~nica el1tl'e as nascentes do Rio do Salitrl! e a Fre
guezia Velha.; grande numero de formações primithras, e allu
viões de terrenos antigos, onde inrallivelment.e existem pedras e
outros metaes preciosos a par de outros metaes usados nas arte.
industriaes. Trabalhos de explor~çüo por repelidas vezes encetados
e abandonados na Ser?'a da C?-UZ e na do Mulato, CJue cercam o pe
queno valle ou Jeito do Rio do Salitre, e que ambas l'azr.m parte do
valle doRiodeS. F'mncisco, põe o que digo fór;) de toda a duvida.

E' mister tempo para lllinuciosamellte explorar aquelles terre
nos; e, guiado pela geologia, e ajudado dos recursos scientificos
que ofl'erecem a geognosia, a mineralogia, a chirnica, a phy. ica,
ir-se-hão 'descobrindo immensas riqueza, até aqui ignoradas.
Em quanto a mim, tendo eu elll dous mezes andado perlO de 300
leguas. apenas pude cal heI' algumns no~ões gel'aes, qU6 aq ui afie·
reço em resumo, em virtude das ordens verbaes de V. Ex., rece
bidas a 21 do corrente. »

(.lnclJ·J Pl'.'cwoclowshi, l~n3"iI11Je;l'u tem sel'viço ll.l l'l'u\·ill\:ia.)
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Concessões para explora~ão e la1l'a de lllilleraes
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J oaq~tim F,ancisco Alves Brunco Muni;; BarJ'eto, - Decreto
n. 1299 de 19 de Dezembro de 1853.- Concedeu-se-lhe pela clau
sula 37a do contrato para a cODstrucção da e,trada de ferro do rio
S, Francisco, permissão por 90 annos, para minerar carvão de
pedra, ferl'o, chumbo e outros mineraes no percurso da mesma es
trada,

Jose de Ban'os Pimentel, - Decreto li, 2266 de 2 de Outubro
de 1 58.- Concede-lhe permissão para explorar Bituminous
Shah e carvão de pedra nas margens do rio Marahú,

Fredel'ieo Hamilton Southwor~h,-Decreto n. 2267 de 2 de Ou
tubro de 1858.- Concede·lhe pel'missão para e:s:trahir e minerar
«illuminating vegetable turf» nos terrenos que demarca às
margens do rio Acarahy.

Thoma;; Darmy Sal·gent.- Decreto n. 3352 A, de 30 de No
vembro de 1 6i.- Concede-lhe permissão por 90 annos, para lavrar
ferro, cobre e outros mineraes nas comarcas de Camamu e Ilhéo"s.

Pelo D creto 11, 3457 de 27 de Abril de 1865 foi elevado a 60 o
numero de datas desta concessão.

Estl'ada de fel' 1'0 da CacholJira á Chapada Diamantil1a.- De
creto legislativo n. 1242 de 16 d Junho de 1865.- Concedeu·
se·lhe, pelo § 5°, permi. são para explorar mineraes dentro da zona
da mesma estrada,

Luiz da RoeM Dias, - Decreto n. 3500 de 10 de Julho de 1865,
- Concede·lhe permis-ão para explorar cobre e outros mineraes
na comarca da Cachoeira.

lotio Cados IIIoi'gan. - Decreto n. 3590 de 17 de Janeiro de
1866.- Concede-lhe permis. ão, por 90 annos, para lavrar carvão
de pedra, ferro, chumbo e outros minel'aes nos municipios da Ca·
choeira e Chapada Diamantina.
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Justino Nttnes de Sento Se. - Decroto n. 3683 de 13 de Julho
de 1866. - Concode-lhe permi$são para explorar prata, cobre e
outros mineraes no município do Joazeiro.

Felisberto Ferreú'a B,-ant e outro .- Decreto n. 4345 de 23
de Março de 1869.- Concede-lhes permissão para explorar mi
neraes e pedras preciosas no logal' denominado - Campo Beno
do rio Jequitinhonha.

Eduardo Pellew Wilson.- Decreto n. 4386 de 30 do Junho
de 1869. - Concede-lhe permi<;são, por 30 annos, para lavrar
carvão de pedra e outros mineraes nas margens do rio Marahú.

Pelo Decreto n. 4-157 de 27 de Janeiro de 1870 foi aqueHe prazo
elevado a 90 annos, pelo de n. 5393 de 10 d Setembro de 1873
permittiu- e que da '10 datas que lhe foram concedidas fossem
medidas e demarcadas uma em Candul'u, outra em Matapéra e duas
no Coqueiro, finalmente pelo de n. 9328 de 25 do Novembro de
1877 concedeu-se lhes licença para transfel'il' ossa concessão a John
Cameron e Lord vValsinghon.

Janual'io Jose de Freitas.- Decreto n. 4527 de 21 de Maio de
1870.- Concede·lhe permis ão para explorar turfa.. carvão de
pedra e outros mineraes nos municipios do Porto Seguro e Ilhéos.

Coronel João Dantels 11úlni:: elos Reis. - Decreto n. 491 de
30 de Março de 1872. - Concede-lhe permissão, por 50 annos.
para laVl'ar metaes e productos chimicos em varias localidades da
Provincia.

Augusto Mendes de Mow-a.- Decreto n. 5252 do 9 de Abril
de 1873.- Concede-lhe permissão parJ. explorar carvão d pedra
nas suas propriedades denominadas Lopes e Tatuim, na ilha da
Boipeba. municipio de Cayrú.

Por Decreto n. 5·115 de 24 de Setembro do mesmo allllO foi esta
concessão ampliada á,<; fazendas denominada Toque e Mutupirauo-a
do municipio de Taperoá., e prorogada pelo de n. G082 de 30 de De
zembro de 1875.

Edual-do Pellew Wilson.- Dacl'eto n. -254 de 9 de Abril de
1873. - Concede-Ule permissão para explorar mineraes combus
tiveis nos municipios de Cayru o Taperoá., da comarca de Valença.

Por Decreto n. 6216 de 21 de Junho do 1876 foi-lhe concedida
permissão para lavrar.
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Jose Francisco Thomaz do Nasci1nento.- Decreto n. 5324
de 2 de Julho de 1873. - Concede-lhe permissão para explorar
turfa, carvão de pedra e schistos betuminosos nos municipios de
Porto Seguro e llhéos.

O concessionario obteve permissão para transferir esta concessão
a Eduardo Pellew Wilson.

Dr. Rodrigo Octavio de Oliveira Menezes e M anoeZ Adeodato
de Souza.- Decreto n. 5492 de 3 de Dezembro de 1873.- Con
cede-lhes permissão para explorar carvão de pedra e outros mi
neraes em S. Gonçalo do Funil, da comarca de Nazareth.

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto n. 6450 de 30 de De
zembro de 1874.

João da Costa N etto. - Decreto n. 5591 de 11 de Abril de
1874.- Concede-lhe permissã'J, por 30 annos, para lavrar asphalto
na comarca de Ilhéos.

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto n. 6543 de 13 de
Abril de 1877.

Licinio da Silva Guimarães Lima.- Decreto n. 5682 de 27
de Junho de 1874.- Concede-lhe permissão, por 30 annos, para
lavrar mineraes na comarca de Caravella

Bernal'dino 1l1:artins dos Santos e Victor Dias.- Decreto
n. 5701 de 31 de Julho de 1874.- Concede-lhes permissão para
explorar ferro e outros mineraes no municipio de Maragogipe.

Antonio Augusto Pinto de Souza.- Decreto n. 5832 de 22
de Dezembro de 1874.- Concede-lhe permissão para. explorar mi
neraea combustiveis, metallicos e chimicos no municipio de
Santo Amaro.

AU1'eliano Baptista de Oliveil"a.- Decreto n. 617i de 15 de
Abril de 1876. - Concede-lhe permissão para explorar ouro na
comarca do Rio de Contas.

Domingos Viegas Lopes.- D~creto n. 6617 de 4 de Julho de
1877. - Concede-lhe pel'missão para explorar mineraes nas terras
de sua propriedade no municipio de Caravellas.

Esta concessão foi transferida á viuva do concessionario, D. An
tonia da Conceição Lopes, pelo Decreto n. 7510 de 27 de Setembro
de 1879.
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Antonio Joaquim Rodl'igues Pinto.- Decreto n. 6860 de 16
de Março de 1878. - Concede-lhe permissão para explorar carvão
de pedra na parte Norte da ilha de Itaparica.

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto n. 7950 de 18 de
Dezembro de 1880.

Bachm'el Bento José Fernandes de Almeicla.- Decreto n. 68(31
de 16 de Março de 1878. - Concede-lhe permissão para explorar
carvão rIe pedra na parte Snl da ilha de Itaparica.

José Joaquim da Silva Santa Bm'baj·a.- Decreto n. 7282 de
10 de Maio de 1879. - Concede-lhe permissão para explorar mi
neraes na ilha de S. Gonçalo do Funil, da villa de Jaguaripe, co
marca de Nazareth.

Antonio Fernandes da Costa Guimaraes.- Decreto n. 7612 de
24 de Janeiro de 1880. - Concede-lhe permissão para explorar
ouro, prata e outros mineraes nas comarcas de Joazeiro e Chique
Chique.

Por Decreto n. 8251 de 3 de Setembro de 1881 o concessi0nario
obteve permi são para lavrar na comarca de Chique-Chique.

Christiano Alexandre Homem d'El-Rei e seu irmüo llifa
noel Ascendo Homem d' El-Rei.- Decreto n. 7707 de 11 de
Maio de 1880.- Concede·lhes permissão para explorar mineraes
no rio Almada.

•
Felisbet'to Augusto de Sà.- Decreto n. 7954 de 18 de De-

zembro de 1880. - Concede· lhe permissão para explorat. ouro e
outros mineraes na comarca de Carinhanha, no rio S. Francisco.

Juliano José de Amorim Gomes.- Decreto.n. 8095 de 14 de
Maio de 1881.- Concede·lhe permissão para explora' 0111'0 e
outros mineraes na comarca de Porto Seguro.

Dr. José de Aquino Tanajura e outros.- Decreto n.· 8704 de
7 de Outubro de 1882.- Concede·lhes permissão para explorar
ourõ na comarca do Rio de Contas.

Eduardo Dias de Moraes.- Decreto n. 9224 de 31 de Maio
de 1l:l84.- Concede-lhe permissão para explorar ouro e outros mi
neraes na comarca de Jacobina.



PROVINCIA no ESPIRITa SANTO

LIMITES

Esta Província limita ao Norte com a Babia; ao Sul com o
Rio de Janeiro; ao Oriente com o Oceano Atlantico, c ao Occi
dente com a Provincia de Minas Geraes.

POSIÇÃO ASTRONOMICA

A Lat. desta Provincia fica entre 18° 21' 28" austral; a ua
Long. entre 1° lJ,O', e 3° 22' occidental.

CLIMA

O nesta província é salubre, porém, algum tanto bumido nas
proximidades do Rio Doce, onde durante algun mezes do anno
reinão febres intermittentes.

COMARCAS

L" CAPITAL

Municipios ... o •••• , •• , '" , •• ". Victoria e Espirito Santo.

2. a ITAPEMIRIM

•••••••• " ••••••••• o •• Itapemirim e Cacboeiro de
Itapemirim.

3." SANTA CRUZ

Santa CI'UZ e Linhares.
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q,." CONCIUÇÃO DA SERRA

Municípios.. . . . . Serra e Nova Almeida.

5." IRIRITIBA

Guarapary e Benevente.

6." S. MA'l'HEUS

S. Matheus e Barra de S.
Matheus.

JAZIDAS MINERAES

AldeaUlento IInperial Atronsino.-Perto da
posseperLeucente outr'ora a Joaquim Apollinario, existem vesti
gios de grande minllração de ouro.

Dananeira.- Este Ioga rejo fica nas vizinhanças do ex
tincto aldeamento Affopsinp e da povoação de Lavrinhas. Possue
uma rica mina de ouro, cuja descoberta se attribue ao naturalista
Tbeodoro Descourtibz.

A mina acha-se em terras do capitão Lucio, logar conhecido
pelo nome de Serra da posse.

DarceUos. - Log-arejo pertencente ao municipio de
Vianna. Possue ouro e diamantes.

Datatal.- Este rio fica nas proximidades da serra do Cas
tello. - E' rico em minas de ouro.

Denevente.- Cidade distante i5leguas da capital da Pro
vincia, No rio - Salinas - existem grandes deposito de sa
litr~, e nas cabeceiras do rio que tem o nome da cidade abundantes
minas de ouro; cujos grãos, no dizer dos Indios Purys, são como
os de areia grossa.

Canudal.- Serra no Cachoeiro de lLapemirim. E' rico em
minas de ouro de 2q, quilates, como as que se encontram nas
terras da f3Zenda que pertenceu ao Capitão José Ignacio Duval.

Caparaó.- Serra que tem seu começo no Municipio do
Cachoeiro de Itapemirim e segue em direcção á Provincia de
Minas Geraes. Possue minas de ouro e outros mineraes, como
se verá do seguinte trexo do roteiro do Guarda-mór Borges,
legado por seu pai, e communicado a Manoel José Pires da Silva
Pontes eJIl i81~ :

« Sóbe á serra mais alta das cabeceiras do Rio Casca em Minas,
olba para o nascente, e avistarás ao long-e outra serra, em que
uma torrente de aguas claras imita a fórma de lençóes esten
didos : marca bem esse ponto para o alcançares; e chegando
prova o caSCalho fl acharás o que precizas. >
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. As minas de que e trata demoram nas cabeceiras dos Rios
São João, Rio Preto, que na. cem na mencionada serra.

A serra de Cilparáo é tambem conhecida pelos nome de Serra
do Campo ou Serra da Gbibnta.

CasteUo.- Serra ao sul da provincia nas proximidades do
Cachoeiro de Itapemirim. A minas de ouro existentes nessa
serra começaram a ser 13vradas em 1~27 por uma Companbia
Ingleza, que teve de suspender os seus trabalhos, começados no
Jogar denominado Limoeiro, por causa das constantes sortidas
dos Indio Aymorés. o platot da mesma serra nasce o rio Ca
xexe, em cujas cab ceiras ex.i tem grandes jazidas auriferas.

Por Decreto de 17 de Setembro de 1824, mandou o governo pro
ceder á divisão e conce 'são das terras do Castello, de modo a
poderem ser lavradas e aproveitadas pelos moradores do Iogar,
as minas alli exist ntes.

Caxexe.- E 'te rio nasce na serra do Castello, nas vizi
nhanças do JucÚ. E' rico em minas de ouro.
COI~rego Rico.- E te corrego passa distante do rio Cas

tello, na erra de te nome, 2 1/2 leguas. Possue abundantes
minas de ouro de cobertos em 1820.

Crubixá.- E te ribeiro nasce na serra dos Aymorés, na
Comarca dos Reis _lagos. Entre o roched.()s existentes em ambas
as margens do ribeiro. e de outro' que descem da cordilheira,
encontram- e córae de côr escura.

Descoberto.- Povoação na margem direita do rio Man
hua sÜ. As miDas de ouro que e encontram no rio acima, foram
descoberta em 1780 por um tal Bueno.

Escadinha.- Veja. Rio D6ce..
FUDlaça.- E te rio demora no di tricLo de Mangarahy, e

ó a sim denominado pelo grande novoeiro que produzem as aguas
na sua queda. E' mui Lo auri fero.

Guandú.- Este rio deve ua origem á confluencia do ri_o
heirão da Lage com o rio Sant'Anna. Nas cabecairas do rio, no
sitio de Antonio de Souza Barros, existem minas de ouro que não
têm ido explorados. e em uma lagôa clue lbe fica proximo en·
contra-se ouro de ~;j, quilates em abundancia espantosa.

A Jarràa demora em um valle cercado de erranias entre dous
picos, com um exglotar que vai ter á um ribeirão.

O de cobridor de a Jarrôa foi o engenheiro allemão Frederico
Wilner f~lIecido em 1851 de febre amarella, na cidade da Victoria.

Guarapnry .- Cidade da Comarca de Iriri tiba. Nas
margen do Rio Grande de cobriu-se em 18:>4, uma gr&nde mina
de ge so de que o povo e utilisa 00mo cal.

O nome de Gaurapary é composta das dua seguintes pa
lavras: gttan~ - ave do genero ibis, e pari - laço.



252 PROVINCIA

Iconba.- E te rio corre pelas senas vizinhas á do Cnstell6.
E' abundante em minas de ouro.

ItabapoalDa.- Vulgarmente conhecido pelo nome de
Beritigbá ou Muribeca nasce este rio na enco ta septentrional
da Serra do Pico, perto de l\1uriahé. Além de possuir pedras
preciosa" como diamantes, pingo d'agua e outra>, em uma ca
choeira, que existe distante do rio Muqui, seis dias de viagem,
encontra-se oum de fino quilate ero g"l'ande quantidade.

Na fazenda de Tenente Fili berlo de Castro ha uma mina de
estanho.

ItapoalDa.- Este rio é affiuente do Piuma, e recebe as
aguas do Iconha depoi de correr pelas serras vizinhas á do Cas
Lello. Possue uma mina de ouro que nnnca foi explorada.

Jucú.- Este rio nasce na serra uo Batatal, e recolhe os
rios Preto, Claro, Ferrugem, Hacoari, Santo Agostinho e Braço
do Sul. Possue minas de ouro que foram outr'ora exploradas
pelos Jesuitas.

O rio corre ao Sul da cidade da Victoria.
Lavrinbal!!!. - Esta povoação dista seis leguas do extincto

Aldeamento Affonsino. Possue minas de ouro e ferro, as qunes
tendo sido antigamente exploradas acham-se em completo aban
dono.

As minas de que se trata foram descobertas pelo naturalist1!
Theodoro Descourlibz.

Linbarel!!!. - Esta cidade fica entre a lagoa Juparanan e
o Rio Doce.

Na m:lrgem direita do Manlmassú de~cobriu-se em 1780 uma
jazida de ouro que não tem sido explorada.

O Manhuassú banha o tenilorio da Comarca de Santa Cruz,
composta dos Termos de Santa Cruz e Linbare .

Manbual!!!sú. - Este rio é tributaria do Rio Doce, e limita
esta provincia com a de Minas Geraes. Possue minas de ouro não
só nas suas cabeceiras, como no lagar conhecido pelo nome de
Descoberlo.

As minas em questão foram descobertas em {8IA.

Maquiné.- Neste carrego existem minas de prata; de
ba~os grossos como hervilha.

Meio.- Este rio demora no districto de l\1angarahy. E' mui
tissimo aurifero.

Melgaço.- Este rio corre no districto de. Vianna e passa
por ser diamantino. Nunca foi explorado.

Mestre Alvaro.- Veja -l\1onte Mestre Alvaro.
Monte Mel!!!tre Alvaro.- Este monte fica na entrada

da barra, e serve de baliza aos navegantes. Possue ouro e salitre
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em grande abunuancia, pas ando Lambem por ser rico em esme
raldas, rubins e pedra-íman.

Morro do Oleo.- Este logarejo demora no 11'Iunicipio
de Santa Cruz. Em terras da posse do Retiro exi te uma mina de
prata, seO"undo informações do natura lista Sr. Dr. J. Tlleodoro
Descourti be.

O Municipio confina com o de Nova Almeida.
Muquy.-Este rio desagua no Itabnpoama. O Capitão-mór

João Dias dizia o segu!nte:« ós po~suimos tambem ricas minas
de ouro afóra tlS do Ca tello, é para mim cousa certa. Ha
aqui um Indio manso de nomo João, que entrando muita
vezes pelo rio Muquy, depois de 6 dia; volta sempre carregado
de pelles de animaes, (Jue mata, e traz folheta de ouro, que diz
tirar do poço de uma cachoeira, que no sertiio de Camapuá se
precipita em pannos, que imitam a fóma de camizas lavadas .•

este rio exi tem diamantes, o que fui veril1cado pelo DI'. Cezar
de Rainville, o qual em um ligeiro exame que fez, apanhou
duas lindas pedras.

Nova Almeida.- os sertões de 'te municipio existe
uma mina de prata, segundo informações ministrndas pelos
Indios á Joaquim Vicente Pereira.

Parece que a mina de que e trato é a mesma que existe no
Morro do Oleo o qual demora nos fundo do municipio ácima
mencionado.

Pedra Dranca.- Logarejo :l.2leguas distante do antigo
Aldeamento Imperial AlTonsino. Possue crystaes de todas a
cores.

O nome de Pedra Branca vem de uma grande rocha de crystal
que exi te á beira da estrada, tendo nove palmos de comprida e
cinco fóra da superficie da torra.

Penha.- Esta montanha demora junto á cidade da Victo
ria. E' rica em ferro, ouro o chumbo.

Prata.- No ribeiriio nssim denominado, em terra da fa
zenda do herdeiros do 'renonte Joaquim Vieira Machado da
Cunha, existem vestigios de antiga e importante mineração de
ouro, notando-se a mesma cou a na fazenda do Castro, de pro
priedade de Manoel Fernandes Moura.

Ribeirão do Prata.- Veja -Pra/a.
Ribeirão de S. Manoel.- Veja -8. lJfanoel.

Rio do CasteUo. - Este rio nasce na seITa de s'eu
nomo no municipio do Ilapimerim.- Na barra do rio existem
diamantes, tanto que um tal Onofre, entre outras pedras, apanhou
uma de pura agua.

R.io Doce.- Sendo governador da Província Luiz de
Brito e Almeida descobriram-se nesse rio. pelos annos de :1.572 a
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1.578. no lagar conhecido pelo nome de < Escadinhas», esmeraldas
saphiras e outras pedras preciosas, e tanto isso é verdade. que
pela Previsão Régia de 1.9 de Maio de 1.664 foi Agostinho Barbalho
Bezerra nomeado administrador de sas minas.

O rio de que se trata nasce na Provincia de Minas Geraes
perto do municipio de S. Barbara, e foi explorado em 1.573 por
Sebastião Fernandes Tourinho.

Rio Preto.-E te rio limita e ta provincia com a de
Minas Geraes e é allluente do Itabapoama. Po sue ricas minas
de ouro, que nunca foram exploradas.

Santa ltt:aria.- Este rio nasce na serra da Malha, e tem
como tributarias o Mangarahy e o Fumaça que pertencem ao
districto da cidade da Victoria. As ricas minns de ouro exi. tentes
no Santa Maria foram de cobertas por um preto de nome Antonio,
o qual tendo pertencido ao capitão Francisco Pinto Homem
d'Azevedo, foi mais tarde vendido a Luiz Vicente Loureiro.

O rio de que se trata foi explorado por um engenheiro de nome
Oscar, reconhecendo-se por essa occa ião a riqueza d'aql1ellas
minas.

S. João.-Este rio é aIDuente do ILabapoama. Possue
abundantes minas de ouro.

O S. João demora nos limites desta provincia com a de Minas
Geraes, e corre a baixo do Rio Preto.

S. Manoel.-No ribeirão deste nome, existe uma mina
de ouro abandonada.

A mina demora em torras do chamado - Barros Preto.

Serra do Castello.- Veja - Castello.
Serra de S. Christovão.- Esta serrn é um dos

braços da do CastelJo. Possue minas de ouro, as quaes tendo sido
tJ;'abalhadas outr'ora acham-se. presentemente ahandonadas.

Serra de S. João.-Esta serra acompanha a estrada
de S. Pedro de Alcantara.

Distante desta serra um quarto de legua rx.iste uma outra de
cujo declive oriental corre o rio Pardo Pequena, que pa sa por
ser mui rico em ouro, como se verá do seguinte trecho de uma
carl' ndencia publicada em um dos periodicos da provincia:

sa a serra de S. João que fica na estrada de S. Pedro de
Alcantara ha um quarto de Jegua do antiga quartel Montfort,
caminha nella para o Oeste mais um quarto, e encontrarás a
segunda serra, dll cujo declive oriental corre o rio Pardo Pequeno,
ou Corr.ego Bico assim chamado desde 1.815, em que aIli achou-se
grande quantidade de granitos de ouro. Da face occidental
emana um pequeno carrego, cujo leito é todo formado de
cascalho. As suas adjacencias denotam terem sido lavradas em.
tempos muito remotos. »
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Tijuco.- Este Jogarejo demora na serra que fica entre os
fios Muqui e Itapemirim. Nas vertentes orte e Sul da serra em
questão exi tem minas de ouro, descobertas por um inglez de
nome .Hamil ton Edward, quando andou fazendo explorações por
conta da firma commercial Banguê & C.o

Trindade.- Esta ilha demora a 600 milhas de distancia
a L. da costa desta Provincia, achando-se 620 milhas a rumo de
E. 4. NE. para L. do cabo de S. Thomé: estima-se em 6 milhas
o seu perimetro. Consta que possue grande depositos de phos
phato de cal, igual ao de Fernando de Noronha.

Nunca foi explorada.
Veados. - Este rio nasce na sena de Caparáo e é affiuente

do Itabapoama. Possue ouro nativo em grande quantidade.
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APPENDICE

Mineralogia

• Ouro, magnete, crystaes, amethystas, tabatinga e outros
barros; as motanhas são em grandú parte rochedos de granito .•

(-Manoel AYI·e.s do Ca::al- COROORAPIIl,\ BRAZlLlCA).

« Esta provincia possue ricas minas de ouro e diamantes, não
fallando nos marmores e calcareos sachaI'oides. »

(Joaquim ~jllanoel de Jlaoedo - COROORAPJJlA DO Bl~AZlL).

« Linhito; ao Museu Nacional foram enviadas ha mais de 20
nnnos duas amostras pelo Ministerio do Imperio, com outras pro
ducções naturaes; porém sem nenhuma indicação de jazida.

Turba; existe em abundancia perto do littoral. I

(Ladisláo de Souza JlleUo Netto-MEMORIA SOBRE: OS MINERAIlS 0~1
DUSTlVEIS DO BRAZIL) •

• Ouro - O primeiro achado nas minas desta provincia foram
tres oitavas, que em. :1.693 o paulista natural de Taubaté, Antonio
Rodrigues Ayrão, apresentou á Camara da Victoria e ao Capitão
mór João de Vasco Molina.

Nesse anno desceu Ayrão da Casa da casca, assim ch~mada

uma aldeia de indios á margem do rio Duce, districto da Capitania
de Minas-Geraes.

Deste ouro tão apreciado fizeram-se duas medalhas, que ficaram
. pertencendo uma ao Capitão -Mór, e outra a Ayrão.

Diz Milliet de Saint Adolphe, que em :1.570 descobriram-se minas
de ouro, porém, como a sMe deste metal não lavrasse ainda
muito nessa ét/lJ não teve e$se descobrimento vantagem alguma.
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Assevera o Sr. José Marcelino, que no rio Castello e'no C01'rego
Rico, distante detle duas e meias Jeguas (Itapemerim), existem
ricas minas de ouro, de que foram remettidas pela presidencia da
província algumas amostras para a Côrte em Setemhro de 1820,
em 12 de Março de 1.824: e em 184:7. com a informação do sitio e
seus vieiras.

Por Decreto de 17 de Setembro de 1824: mandou o Governo
proceder á repartição, medição e concessão das terras na serra
do CastelIo, onde se havia descoberto ouro e outros metaes pre
ciosos em grande abundancia.

Desses trabalhos ainda exi tem alguns vestigios em diversos
logares desta localidade, como seja no Limoeiro, um antigo rego
de agua aberto então para a mineração do ouro.

Alguns americanos em 1873 extrahiram desse rego e das
lavras abandonada pequena porção de ouro.

Por Aviso do Ministerio do Imperio de 1 de Outubro de 1822,
se concedeu ao Tenente-Coronel Ignacio Pereira Duarte Carneiro
permi são par:! lavrar e sas minas, então chamadas de Sant'Anna.

Tambem por ordem do Governo central se recommendou ás
autoridades todo o auxilio a favor dos naturalistas Jorge Gui
lherme Fryreiss, Baumere Edwrard Jacob Bridges, que em De
zembro de 1Si5, Outubro de 1824:, Abril de 1826, visitaram a
provincia, sendo o ullimo representante de uma companhia
ingleza que obteve tal graça.

Entrando pelo rio Maqui encontram· se terrenos au.riferos no
sertão de [tabapoana.

No municipio de Linhares, á margem direita do rio Manhu·assú,
descobriu- e em 1780 algum ouro.

O naturalista Theodoro Descourtibz descobriu uma mina de
ouro no sitio Lavl'inftas,. distante seis leguas do aldeamento
1mperiaI Affonsino .
. Nas margens dos rios do lIteio e da Fumaça, no districto de
Mangarahy, do municipio da Victoria, se têm encontrado muito
ouro sem trabalho algum.

A Theodoro Klett foi por Decreto n. 1.24:3 de 3 de Out1.lÍJ: o de
1.853 concedida permissão por dous annos para por si O"Q por
meio de uma companhia, proceder aos exames e explora li"s uos
terrenos mineraes devolutos, existentes á margem, OL~ entre
esses ui timos rios.

Dizem ser tambem encontrado nas cabeceira do Guandú. no
sitio de Antonio de Souza Barros, nas do rio Jucú, no s: t~ó da
Sambambaia .

PEDRAS PREClOSAS.- Nos annos de 1572 a 1578, diz o p"dra Si
mões de VasconceIlos, foram descobertas pedras preciosa:', G.~rno
esmeraldas e saphyras no lagar denominado Escadinhas, DO :,io
Doce.

Dizem que tambem se encontram nas cachoeiras do rio Jeuhy
caminhando para as bandas do sertão.

Parece que se ligou consideração a esses descobrimentos, porque
Agostinho Barbalbo Bezerra, além de outros titulos, teve o de

17
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administrador dos descobrimentos de esmeraldas pela Provisão
Régiu a 1.\1 de l\Iaio de 1.66!J..

FERRO.- Na Lavrinlw, sitio di tante seis leguas do Aldeamento
Imperial AlTonsino, o naturalista Th odoro Desconrtibz, des
cobriu uma mina dp, ferro, que considel'ou muito rica tanto pela
sua extensão, como pela qualidade do metal.

Diz Rubim na Slla Estatistira que • em differentes logares ha
vesti~io de minas de ferro ».

O feno p abundante en. Ioda a provincia assim como em todo o
Brazil, e o ferro oxiàulado-iman, npparece commummente como
acces~orio do granito.

Na montanha da Penha, junto a villa do Espirita-Santo, en
contrall1-se vei,.s de~te mineral, e elll algulls IlIgares se tem ex
trahido amalgamas, misturas ou composições de ouro e chulllho.

SALITRE.- Diz a tradic;ão baver minas de salitre na Serra do
Mestrl:l Alvuro.

ENXOFHE.-Dizem haver um~ mina rle enxoFre na villa rla Serra.
Cal de cl/nudo (eanudo é o nome que tp.11l Ullln especi de

concha ou substancia Inarinha, quo se cria na custa do mar, fOl'
ruada em l,edac;os roliços esbrnnquiçados e de cousistencia de
ostra).

Um trabalhndor num dia apanha-os em quantidade de poder
produzir 30 alqueires de cal.

Encontram·se em todas as marinbas, onde não ha arrebenta
ção forte ou resaca.

Para se prepal'ar 30 alqueires de cal, precisa·se de uma ctlnôa
de lenba, si róI' vl"rde melbor, por ser u fo~o mais forte.

O preço maximo des a Lal, em 1.8iJ,0, era de 1.0,,000, o moio no
logar do fabrico.

ALVAlADE ou GESSO.- Em 1854: de cobriu-se uma mina de.
gesso, ou de alvai,lde, de que se tem usado como cal, á margem
do Rio Grêlnde, elll Guarapary .

.TURFA,- Tem-se eucontrado tambem ahL
SYENlTo.-Talllbem é cummum no valle do rio Doce, e em

alguns pontos da Serm dos Pontões,
ARGILLA.- Em diversas partes existem varias qualidades de ar

gilla de muito Ma qualidade, e uteis ás lIrtes.
Nos terreno' sedimentarios das planides é commum a argilla

pl'astica, propria para o fabrico de lou a, telha e tijllllos,
CRY TAL.- Proximo a Barcellos encontra-se crystaJ ou quartzo

hyalino.
O Dr. Theodoro De courlibz que em i85i veio a e la provincia

por ordelll do GOlerno Imperial, pHa collig-ir prodllctos de
11i. toria n.atllral, fez Ullla rica collecção de amo tra. d~ crystaes
de todas as côres no log-al' chilmado- Pedra Branca - "m CDltli
nho para o aldeamentu Imperial Affonsillo, e delle distante 1.2
leguas.
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Este nome de - Pedra Branca - vem de uma grande rocha de
cryst~l, que jaz á beira da estrada.

J!:m 1819 o Governndor Rubim desejou mnndal-a para a Côrte,
como se verá do ~egui ote OtliCi0 datado do 12 de Março: • Tenho
da fazer sal1er a V. S. que Ila nova e~lrarla que mandei abrir da
cachoeira do rio de Santa Maria á Villa-Rica de Minas-Geraes,
proxilllo do qual'tel denominado Barcellos, ha um graude erystal
que tem nove palmos de comprido e cinco fóra da superlicie
da terra; ig"llora-sp. a porç:io que está debaixo desta; talvez fosse
ul1la IJàn peça para o Mus u e que delle se podesse razer alguma
obra: uma v z arraueilda era mais facil vir para esta villa pela
nova e trada que,lda povoaçãolde.Vianna, vai cortarquasi aquella,
proxima do lagar onde estâ o crystal, do que por :)anta Mill'ia.

A despeza para a escavar não ha de ser pequena e a da con
ducção IlIaior..

STALACTITES E ESTALAGNITEs.- No valle do rio Ca tello existe
uma notavel gruta em terreno calcareo, onde ~egundo voz cor
rente, se encontl'3m depozilos de osso, hu.nanos.

A' el!trada desta gruta formada de stalactite' e estalagnites ha
uma pequeri,l lagôa, cujfl aguas nunca seceam e sào consideradas
l'011l0 virtuosas pelo povo que a vizit~.

Em virtude das em,lllnções do acido carbonico tão ahundantes
,Ihi, as qunes arw!!i1m os <Irchotes ou farhos e\)m que se pretendê
percorrel·a, ainda nua houve quem p netrasse úté as suus ultimas
eamadas.

SAL CO~IMUM ou CHLOnUllETO DE sODlo.-No municipio de Be
navente exi. te um rio ':lJilmádo das Salmas, braço do rio Benevente
no qual e formam depositas saliuos de grande exten fio.

Deste sHI utilisam-se os vizinhos para usos domesticas.
Como se vê é incontestavel a riqueza mineral da provincia .•

• Em todas as serras da provincia é o granito a rocha predo.
minante, em algun pontos, r.ntrelanto, alrolumlim·se o gnei. se
o micaelli ·to, ruchas que com aquella constituem os terrenos
primaria".

las wnrgens do rio Guandú encontram-se rnontanbas de mi
cachiste, atravessadas por grilnde veias de quartzo hranco leitoso.
Alguns blocs desta rocha lançados nos logares maiS baixos pela
l1Cç~O das aguas, apresenlam um volume superior a dous metros
cubicos.

O syenito é lamhem commum uo valle do rio Doce e em alguns
pontos da Se'rra cios Pontões.

Como accessorios desti~ rocha encontram-se, por toda a parte,
"ranildas, algumas de gl'andes dimensões e de belleza notavel.

RIO MELGAÇO.- Tem fama de ter diamante, porém nào é facto
averiguado.

MORllO ME 'l'fiE ALV'AfiO.- Dizem haver nelJe esmeraldas, ru
bins o pedra-íman.
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RIO DOCE.- Corre tradicção de por ahi algures, em suas
lindas vargens ou planicies exi tirem minas de ouro e pedras pre
ciosas já exploradas em 1.573 por Seba tião Fernandes Tourinho .•

Dr. Ce.::a1·;Jl~~gustojlIcbl·fj·lw~.- DIeoro:\'ARIO HIsToRleo, GEOGRAPHleO
E ESTA1'ISTleO DA PROYINeIA DO ESPIRITO SANTO,)

•••••• t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••• o •••••••

c E si por um lado, sobresahe a admiravel uberdade do sólo
Espirito Santense, por outro manifesta-se não menos admiravel
sua riqueza mineralogica representada por grande parte dos me
taes conhecidos, sohretudo ouro, prata. chumbo e ferro. E para
mostrar-vos que minha palavra não é elfeito de pura phantasia nem
de ogulhoso patriotismo, peço-vos licença para ler um documento
authentico, que tenho em meu poder, do qual se verifica ser de
longa data conhecido pelos poderes publicos o que acabo de enun
ciar. Refiro-me ao Decreto de 1.7 de Setembro de 1.824" de nossos
primeir03 dias de independencia o qual assim se exprime:

c Tendo-~e novamente descoberto ricas minas de ouro na
provincia de S. Pedro do Sul, e em tal abundancia que gros
sas partidas de vagabundos se têm dellas apossado, trabalhando
clandestinamente e sem regra, donde resulta grande perda para o
Estado, ruina aos proprietarios das terras e perturbação da ordem
publica; e achando-se outl'osirn, totalmente livre e desembarapada
a rica serra denominada do Castello, lla provincia do Espwito
Santo; para er regularmente minernda, em virtude das provi
dencias que recentemeute houve por bem dar para o aldeamen to
e civiJisacão dos indios Botucudos, que a infestavam; requerendo
os povos de ambas estas provincias que se lhes facilitem os meios
para poderem extrahir com systema e boa ordem o ow'o e metaes
preciosos, que o Creador lhes o/Tel'ece com tanta abundancia ; e con
siderando eu os grandes proveitos que póde tirar e te nascente
Imperio de se promover um ramo tão importante da industria
nacional: Hei por bem ordenar que, nas ditas duas provincias, e
em quaesquer outras em que se descobrir grande riqueza, se
proceda á repartição, medição e concessão dos terrenos desco·
bertos, na fórma dos regimentos e ordens antigas e modernas e
pelas quaes se regem as provincias ora mineira, devendo nellas
servir de intendentes os ouvidores das comarcas, e em falta
delles os juizes de fóra, e nomeando os presidentes das provincias
guardas-móres para a medição e partilha, na fórma de seu regi
mento, obrigados os mineiros a manifestarem o ouro extrahido
para a deducção do quinto nas juntas de fazenda respectivas ou
nas camaras mais antigas proximas, don"de deverá pass3l' para as
mesmas juntas, e tendo os ditos presidentes todo o cuidado
sobre este tão importante negocio para darem as providencias
que julgarem convenientes e pedirem decisão daquillo que de
pende da minha Imperial Resolução.- Jóâo Severiano .11faciel
da Costa.- Paço, em i7 de Setembro de 1.824,,30 da Indepen-
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dencia e do Imperio.- Com a rubrica de Sua Magestade oImpe
radór.•

Em relação a este mesmo assumpto tambem temos em nosso
llpoio parte de uma Memoria, escripta ha annos por pessoa que
se deu ao trabalho de investigar a riqueza da provincia a que me
refiro.

Diz ella:
• Minas.- No rio Castello e no carrego Rico existem minas

de ouro de que foram remettidas pela presidencia algumas
amostras para a Côrte em Setembro de 1820, em 12 de Março de
183~ e em 184,7, com a informação do sitio e seus vieiras. Por
portaria da Secretaria do Imperio de 1. de Outubro de 1832 se
concedeu ao Tenente-Coronel Ignacio Pereira Duarte Carneiro
que podesse lavrar nestas mina, a que se dava o nome de Santa
Anna, e por ordem do governo supremo se recommendou ás au
toridades todo o auxilio em favor dos naturalistas Jorge Guilher
me Freyreis~, o allemão Baumer e Edward Jacob Bridges, que
em Dezembro de 1825 e Abril de 1826 vizitaram a provincia e se
dirigiram ao exame daquellas minas, sendo o ultimo pertencente
a uma companhia ingleza que obteve tal graça.

Tambem no sertão de ILabapoama entrando pelo rio Muqui,
se encontram terrenos auriferos. No município de Linhares, á
margem direita do rio Manhua ú, descobriu-se em 1780 um ter
'rena aurifero.

Quando governador Luíz de Brito e Almeida, se descobriram
pedras precio as, como e meraldas e sapbyras no lagar das
Escadinbas, do rio Doce, como escreveu o padre Simão de Vas
concellos. No sitio denominado Lavrinha, seis leguas distantes
do Aldeamento Imperial Allonsino, descobriu o naturalista Theo
doro De courlitz uma riquissima mina de ouro. No mesmo
sitio descobriu elIe llma mina de ferro, que considerou muito
importante p'ela quantidade do metal, como pela extensão. Nas
margens dos rios do Meio e da Fumaça, do districto de Manga
rahy, do municipio da Victoria, se tem extrabido já abundancia
de ouro sem er com os preceito da arte, e a Theodoro KJett,
por Decreto n. 12~3 de 3 de outubro de 1853, foi concedida a
faculdade por tempo de dons annos, de que ainda não usou, para
proceder por si ou por meio de uma companhia aos exames e ex
plorações nos terrenos devolutos existentes á margem e entre
aquelIes rios, ficando·lhe garantido qualquer resultado de seus
trabalhos, que devia ser apresentado para, á vista do mesmo, ter
lagar a concessão e demarcação de datas mineraes.

O primeiro ouro denunciado no Brazil foram tre oitavas, que
em 1693 apresentou perante o capitão·mór João de Velasco Mo
lina e á camara da ~Victoria, um Antonio Rodrigues Ayrão,
natural de Taubaté, provincia de S. Paulo, que desceu naquelle
anno da Casa da Casca, nome de uma aldeia sobre a margem do
rio Doce, districto da capitania de Minas Geraes.
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Na serra do Me tre Alvaro, da villa da Serr~, é tradi ção quo
existem minas de salitre e enxofre. A' m'lrgem do rio Grande, em
Guarapary, descobriu-se em 185~ um,l mina de gesso de q)le se
tem usado como cal .•

Eis, portanto, confirmado o que di. rmos : - que a provincia
do Espirito Santo, além de uma uberdad de solo verd .• deira
mente prodigiosa, possue ig-ualmente vari'ldissima riqueza rnine
ralogicn, o que tambem foi rl:'conheeido pI'lo /.roverno actual
qualldo fez concessflo de privileg-io p;lra li,vra d~s minas ~o slJhdito
britanni o, Thomaz Dutton JUllior, belll como ao Dr. Maximiano
de SouÃa Bueno.»

(.1fízusl li'SITBiI'fl, Pennu.- O PRESENTE E o FUTURO D.' PROVrNCI.-I.•
DO ESPffilTO SANTO, pag. 11, 12, 13 e 14.)

MiJ'las de ouro

CASTELLO E CAPARAó

A provi~a natureza coi locou sobre a terra tudo quanto é util
e necessal'lo á rspel"ie Ilumana, e póde servir a indu tria do
homem, tendo d iX:ldo na profundeza debpixo do solo o "uro,
como con a escusada, sllbreplllldo-Ihe camadas sedimentnrias dis
tinctas, form;lndo os telTL'nos de transi~iio, e seculllll1rio , e os
teroiarios com as suas subdivisõe re. pectiv[ls.

A sooiedade, porém, Llue t:lnto mais estl'i1ga, qunnto mni pro
cura polir, applaudilldo o fa ·to, que e não logra 8~m ouro, ro
men~ando anlbi~õe. , e exalLando a fortuna, de que fez o cada tro
das influencias, e dos merecimento dos ridildàos, creou do ouro
um idolo liberalizador das honras, do poderio, dtls sumptllO 'i
dades, e dos prazeres de toda II especie. Por I'sles motivo, tendo
o culto do. amlJicio os e dQ. amllnte;; dil rleleites. qua i todos o
solicitam, e diante delle abaixilm a cabeça, e dobram os joelhos.

O pQbre vai prlloural-o plll'<l o rico uns entranhas da terra,
alfrontlludn perigQs, e desprezando r sislen ins, e accidente cnu
sadores peln maior parle das vezes da perrla dn vida, e ~ernpre da
ruina da saude: o ril'O gasla-o na oc.iosidnde, e na malil'iol, que
geram O' vil'ios aearretadorl's das doellçn , de que resulta a morte
prl'lmaturn, Todavia ttldos o querem.

Assim, com o preg-*o das inll0l6raveis riquezns milleral's do
Brazil, muitos aventureiros impellido pda cobiCil devllssôlram
lhe os sertões log-o depois do descobrimento, e sem g-rande tra
balhQ qesencerravam abunqllntes minas deste metal; nào podendo
sacillr o '~eu de ordenado appetite pllr causa das Qo:tilid;lde~ das
difTerentes triblls selvaticas zelosas de uas po sessões; pelo que
mUitas Foram logo pepnis ahandonadas. Neste nqml'ro entram as
do CAPARAÓ, e du CAS'rF1L~O nesta prQvincia, e as da CAOHOEIRA-
ESCURA na de Minas Geraes. .
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Em Ponte-Nova ha de existir um rotl'iro doado antig~mente por
certo pauli. ta a um anci~o de sobrenume Na~clmento, a~signa

Iando estas de~cobel't~s COliJO as mais vantajo,~s do Brazil. Já
verificou- e a existencia uas ultimas no rio da Ca~ca. legua e
meia acima do Jequiry, e as do Caparaó na serra do Campo, ou do
Pico: falta agoril achar a da serra do Ca tello.

A historia faz datar do anno de 1570 o achado das primeiras
min~s desta provincia ; mas nno diz si ~s do Castello são alli com
pl'ebellclida.;. O que n~o involve duvida, é que o :eu nome, e a
f~ma vem atraves ando um p,'riodo secular anterior ao anno de
i754,; pais que ne. ti:' tempo já estanciava no Castello uma popu
Ii'Cão christfJ, di LrilJuida por SI'US quatro amJiaes denominado :
Barr~ do Castpllo (Duas·Lal'r~s,) com uma il!l'ejil dedil'ada a Nossa
Senbora da Conceiçiio das milJa do Ca,lello, er,'cta em matriz,
de cujo titulo foi de pojada em 1771; Caxixe (Povoação) ; Ribei
rão-do, M(~io, ou simple menle - Ribt-'irão - (PraLa,) e Arraial
Vplhu (BaLalal). traosformaúos de 1845 para cá em fazendas de
culLura (Jel'lpnrentes I) particulare , llIeno' o ultimo que conser
va-se desapl'oveilado.

Em Lodos apparecem aind;) os ve tig-ios da obra do homem poli
ciarl0 : trabalh~r1or e indu triu 0;- ora são trilbos de estradas
com CilV,JS, llanqu ta de rego, e valIa ; ora rem"ções d" leito do
ribei rão, montões de cascalho, 1110 ·tra nrlo grande trabal hos mi
nrlr;dogico ; rragm 'nlos de telhas e de lijollos. Na fazenda da
PraLa bavia me mo uma armaçàlJ de C:I a coberta de telb~ , mas
em rUlDa, e um muro de pedra formando um quadrado C(lm
app~renci<l de cemlterio. Além di~to exten o capoeil õt-'s com
algumas 1:1f1lDgeiras, limoeiros, e bananeinl , atLestando grandes
trabalbos de d,'smatt~çiio para culLuras. Nas vertentes para S.
Chri,to\ ão apparecem nas matla~. de pspaço a eS(J,'ço, banquetas
de rego~. 'o Billatal, (Jaragenl mai. proxillla da erra doCa.lello,
fic~-sl' intrigado vendo a aguada. ramo rle um ril'eirão, sem que
xi ta agu~ 'lesse larlo; o que faz suppôr uma camdisilção deter-

millando em um~ lage tHlh;lda veJ'licallllente 11;1 parLe inferior,
como de pl'oposilo para a ]nvilgellJ do ouro em canón, segundo e
pruticn geralrnente.

Em Vi\oosa do lado extinrto aldl'iamenlo Imperial·Affon ino e
perto dfl Lilvrinhil encontram-se valia, ou regu .

Na Fructeira, no Salgaria, no Silkadillho, e no Canudal (ter
reno auri fero) ha viii t,lm Ilem capor'irões; mas julga -se que furam
abll'tas em i825, depois abandonada por causa das ultilIlJl.s corre
rias dos selvagens.

FinalmenLe; os ribeirões do Caxexe, e do Meio foram quasi todos
cultivados l'm tempus mui remotos,

As e Irada' parecem tl'r sf'rvido para rommunicar os extinrtos
arraiaes elltre si. e ramo centro da Ulineral·~o.

A. outras pOvo;ll'õe~ d'pelldt'nt'1~ do CasLello eram o alrlêa de
Itapemirim, hoje villa, e a Muribrc,l, \lue é uma fazenda dos
herdeiros do finado ManoeI Pereira Vianna.
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Não é, pois, para exhumar do esquecimento estas minas; mas
para indicar o verdadeiro Castello, e os nomes dos seus primitivos
exploradores, que escreve-se esta nlJticia.

Existe uma memoria, sem data, dos tempos coloniaes, em que
dando-se informação das melbores minas de ouro e de prata des
cobertas e assignaladas, que se acbavam em ser no Brazil, reser
vadas [1a~a a Corõa, consta a noticia vaga da existencia de gran
de quant:dade do primeiro metal nas minas do Castello, e de Len·
çóes (C~paraó) nas serras do mar.

Igualmente em uma carta do rei D. João VI de 4, de Dezembro
de :1816, dirigida ao governador da capitania Francisco Alberto
Rubim, trata-se das mesmas, abandonadas com suas l~ povoações
por terem sido os primeiros trabalhadores dellas acommettidos
pelos Hootocudos; ordenando o rei ao governador a mineração,
e a distrihuição dos terrenos em datas.

Deo lll:meira que ignora-se a época da descoberta, e o nome dos
descobridnres.

De;] mo se, porém, de certos faetos, que a exploração é pouco
poste:'ior ao anno de :15iH, em que os jesuitas chegaram a esta
capitQnia, approximando-se de :1565, em que estabeleceram-se na
aldêa por elles fundada e clenominada - Reriritigba (hoje Bene
vente,) povoado mais perto do CastelJo, tirando-se pelo sertão
uma recta para o liLtoral, onde fica esta viJla.

Pelo babito, que tinbam e tes padres, de afoitamente lançarem
se com pujança nas emprezas arriscadas, mas lucrativas, inspira
dos pela latente ambição de ãominar na terra, paixão que, com a
habilidade de que sempre deram provas em todos os casos, sa
biam dissimular com as missõe apostolica , internavam-se nas
mattas em busca de metaes preciosos, em receio das variadas e
inumeraveis hordas de indios, que habitavam o territorio de de
o Norte desta capitania até S. Tbomé; do que ainda tiravam a
vantagem de adquiririndios, os quaes depois de christianizados,
serviam-lhes como escravos, nos trabalhos das mesmas minoa , da
lavoura, do córle de madeiras para a exportação, e de outros mi
nisterios rendosos.

Ao ouvir-se a estes mi sionarios, os abundosos veeiros eram
umas pobres veias de ouro de baixo quilate, que elles por dis
tracção tiraram; e que produzia um fraco auxilio para a cate
chese; e só no interesse desses desgraçados entes erradios,
expostos a perderem a alma fóra da igreja catholiça.

Si porém, podesseis observai-os, sem que vos vissem os desin
teressados padres, admiraries o afan, com que colhiam o copioso
ouro para convertei-o em barras, as quaes chegadas a Portugal,
ou a Hespanha tinham a segunda conversão em moedas, que sa
hiam a percorrer o orbe, espalhando a reputação da opulencia da
Companhia de Jesus. Foram estes LOURO NEOPHYTOS, que deram
lhe mais nomeada e poder, do que a sabedoria tbeologica de
alguns membros. °

Por outra parte captavão dos reis largas possessões, de tal sorte
que da capitania do Espirito Santo possuiam no littoral estabele-
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cimentos desde o Campo do Riacho até o Ilabapoama (q,O leguas,)
e quasi todo o interior, salvo o Bío-Doce, e S. M:atheus, em que.
desde as barras até os sertõe nunca pizaram pés de jesuitas.

Como DONS RELIGIOSOS, mesmo nas brenha., atarefados com as
MIS ÕES DAS MINAS, não e descuidavam das UAS OBRIGAÇÕES;
por isso levavam para o matto o rebanho elas ovelhas mais novas,
que alojavam perto de si nos arraiacs, que fundavam em algum
canto das fazendas de mantimento, e tabelecida para suppri
menta dos trabalhos das minas. elte edificavam uma io-rejinha
de de,'oção da S~nti sima Virgem debaixo das invocações de
Nossa Senhora da Conceição, do Amparo, do Patrocínio, do Bom
Successo; dos antas não admitliam senão o do nome do instituidor
da Ordem: - S. Ignacio de Loyola.

Feitos a sim este arraiaes, attrahiam a elles a gente mais certa,
submissa, e laboriosa das aldêas de sua jurisdicção.

Emquanto os DIGNOS 1\11 IONARIOS ás oceu/tas occupavam-se
da convenção do ouro nas minas, cujo acce so era vedado aos
e tranho, como acontecia ás aldêag dos índios, com as quaes nin
guem de fóra podia communicar-se sem permissão do Superior
do convento, conforme o privilegio concedido por D. Pedro II de
Portugal, alguns dos moradore. destas pequena cnlonias com
licença do jesuita empregavam- e em faiscar para si, lavando
as arêas auríferas do Caxixe, e do Ribeirão. Desta operação tam
bem auferiam vantagens incalcuJaveis, comprando o ouro aos fais
cadores, pelo preço que impunham, visto ser prohibido leval--o
par:! fóra, e dentro não haver concurrente .

Ei adis eminação da pequenas povoações da B:lrra do Cas
tello, Caxixe, Ribeirão e Arraial- Velho.

Sem a imprudencia dos empregados na mineração na serra
do Castello o trabalho ó teria ce ado com a proscripção dos
jesuitas em 3 de Sp,Lembro de 1759; ma infelizmente para
e tes os Aymorés oífendido do aggravo, que julgaram ter-lhes
sido feito, não deixanlOl mais lavrar a mina, arremessando
chuveiros de frechas, não descontinuadas senão com a noite.

Conta-se que estes selvagens frequentavam as minas pa.sando
por um pau atraves ado em cima do Caxixe, no logar em que
menos impetnoso precipita·se por entre uma fi ga da serra
Castello, cuja communicação, os trabalhadore cortaram para
não erem importunados. A consequencia foi que para salvar
a vida fugiram, aproveitando- e do descanço nocturno dos si
tiantes. De ta vez acolheram -se nos arraiaes do Caxixe e do
Ribeirão, abandonando tudo mais. Pouco tempo depois foram
os padres expulsos dos dominios portuguezes.

Então estas povoações livre do de potismo je uitico en
traram nas via da pro peridade, acudindo a elIes muito mi
neiros pratico, e de recursos pecuniario, o quaes emprehen
deram a lavagem elo ouro em ponto grande; para o que, em
algumas localidades mais ricas, Liveram de mudar o leito do
ribeirão para rochas, quebrando-as profundamente: trabalhos
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titAnic'os, que prol/Am o psforço a perseverança do homem in
.duzido pela cobi '3 das riquezas.

Pódp-se ver Isto elll alg uma~ fi.zendas -ituadas nns margens do
Caxixe. e nOlavellllt'nte na do Centro.

AlJi vivernm em pn até 1810, em que 'novas indiscripções
dos moradores IHovocllrarn a I'uda dos indios. Desta vez ata
caram as pllvoaçõe~, disper~aram-Ihes os habitantes, e destruiram
tuuo qllanto encontraram. Alguns uesle abrindo picadas fugiram
parn Minas, unde I'ol'am l'und;lr o "r'ntiai do Cl1ielhe; oulros
reliraram- e para a aldéa de llapemirim levando cUln igo uni
camente as ilnageos d' lO a 'enhor" do Amparo, e de S Bene
diclO, que tinlla i' sua irlll"ndilde com compromisso approvado
peio Bispo em 1807, ou H'09, o qual documento exi te ainda em
poder de um pill'ticl1l<J I' em Ilapemirl m.

O gentio uu"adn e feroz cheg,)u nlé perlo da aldêa ; fez all'o
cidades na. vizinhança. chegando a espl'rar os viandanles na
costa, onde de Clmll da Bilrreil'a-Crilllinosa m .tou muila gente;
pejo qne o b,lbilanles sabll'am-llJe ao encontro, e alc<Jnçando-o
no Barro-Branco, e depoi., cercando-o na fnenda do POl,:o-Grilnde
malal'<lm-Ille m<Jis de 50. Em 1829 nt,I()<Jr<Jm os ~elvagens alL!uns
moradores d,ls Dna -BlIl'ra~, Fruclei ra, Sa1gnrlo, etc., e os ol)ri
gal'i1m a procurar <J entliu vill<J ue llapemil'illJ: fui a ultima invilsno
do BUGlllL

Fllnd<Jda no princi pio do seculo X\ I, foi parochill em 1771.
debaixo da invllcaçào de No~. a Senhora do Patrocinio. Os primei
ros mai~ ab;1 Lados qUI' se eslabelect'ram em llaprlllirim em 1754,
furilm Pedro Bueno e B.i1lhazar Caelano C"rnl'iro, faunclo um
enl[enhu de (Issucnr no IUl!<Ir denominado-FlIZeodinha - onde
em uma collina :í marl!em do rio edificnrilm U 111 ,I pellueoa igreja,
que servia d,' pnro(:hi", como ncimn referiu-se.

Com o auguwnto ria popul:lçào do Ca tello f"j elev:lda á ordrm
de villa em 1815. ediliCllodu I!'rancisco Di:ls Carneiro, de. cen
dente d:lqul'llH Ballllazar, umll igr'eja, tendu por orago Nos~n Se
nhora do Ampa 1'0, lJ ue elle e outros linbam trazido do eXllllcto
arr;tiaI doC"sleJlo.

Foi esta igreja no fundo da ma, que vem do porto atl'aves
sllodo a pra 'a: ne ta 'on 'lruiram-s duas casas uma para a
Camara, e outra par:l cadêa : - gemeas nasceram, e juntas aca
barillTI !...

Paril a sua rerordnção 'restam . Ó os hão, por que de outro
modo n;IO póde ser; ma. encolwrto~ por um Vll~soural inl'xling-ui
vel, lalvl'z p'lra lIccullar o ~angüe de um preso (.-irurg-ião Jo,lquim
Rodrigue~), barbaramente a sassinadu á baJa, com um liro dado
de fóra pnra denlro da prisão ...

Cerlnlllenle alg-uem, que tiver lido o primeiro artigo deslo no
ticia, perguntnrá anles de passar ao segundo :- Comu na escu
rid;IO de eras lão remolas sem a luz dil 'bronologill, ou da
ioform;lçào dos priscos habilantes das minas cio CiI lello, pó,je o
aulor ver os padrl's dil Cump"nhia de Je3us l<Jvrando eslas minas,
semeando povoações etc.? Como com as mesmas faltas, sem 1'0-
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teiro , e sem a inspecção dos lagares poderá indicar a origem do
veeiro do aUla? . .

A estas, e fi outras Que tõe relativas respondo :- Para o
homem, que tem de ejos de silIJer as ou as. e 'u~ cousas para
relatilr, mas lIlI/a vontade ardente, paciente, determinada pelo
voliç~o. otirando ás dilliruldarles a luva do desafio; para aquelle,
que alie, e pódo exercer as f;wuldadp: de analyse, que i1caba
por olver todas 3' duvidas, nad" é m;oi filcil do que por Ulllas
épocils determinar outra. por um successo explicar outros,
sl'l!"uindo a marcha natural do espirita humilno na escalil ascen
dente do conhecido ou de:conh 'cido.

D ve ver-se um analysta naquelle dos dous estudanles de Sa
lamanca, que ficou atraz paril examinnr a pedra, em CiUlH da
qUê,1 havia a inscripção: «Aqui jaz encerrada a irlma do licen
ciado 1.".,' como con ta LE. AGE no :eu romilDce dos costumes
Gil Hraz de antilh:ma.- Outro no abb,1de Faria do romance 
Conde de 1\10nte Christo - de .A. DUMAS.

Quantos homens ignoram as cousa:" por que niio querem appli
caro. fi e reflectir, tAmendo a fadiga? Estes nada re. 01 vem,
achando Illai cUIllUlodo dizer-se a si lIlesmo - não se póde saber:
-m io muito facil, e commum dn ignorancia ; argumento da nul
lidad de certo critico, que nem me mo siibem, si ha as facul
dades dilas nnnlyticn .. ,

A.sim como os hOI1l ns de força mu. cular, querendo o tenlar
a sua aptidão physicil, de:,afiam a todos parn a lulas do corpo,
compl'nendo-se ôlssim 11 stos oxercicio.. que n13i e milis' incitum
os musculo ó acção; do m(' mo modo o nnalysla provociI o
espirita, 3 lutor com o ('spirito, experilllrntalldo-Ibe a nctividade,
cuja funcção, dHndo-lhe resultados, como da instituitáo, é para
elle ii cau:,n rio mais glOrio. o pr"zer.

Foi I1S im que Hers 'lIell descobriu a durnçiio da rl'volução de
Snturno; que Copl'l'nico na ,olirlão rle .eu gilbinl'le ideou o seu
ystema IIHn tario univI'rsôJ!nwnte nilmitlido dl'sde ill73 até

hoje; que Archimedes em UIIl bôlDho resolveu o f;lIl1oso proble
ma ;- Que um corpo mergulhado cm um liquido pente do seu
pe,o umll quantidilde i"ual !IO pe~o do liquido rl'lI1ovido.

Foi ainda assill' que o g-eolt,go .pm pt'nelrar no' i1bysmos
do planeta, em qUA bnbitHllloS, e tudando o phenollleno dn
supl'rlici' do gl,'b~1 terrostre, por nllalogia coo/lecerôlm ljue a
Lena Linha sido sul,meltidn em uma serie de periorlo~ g-eolog-icos
á acções sedilllentllria:" de que rpsultou a ac,.umuln~'ão de
ordens oestes deposito ; o cl,mpflrando as .obreposl,ões deslas
cpma das de ed i1l1en I :', as QU3'1S 1\11'. Hum hol t chllllla HOHIZUN'l'E
GEOGNOSTlCOS, ostnbelecerHIIl lIfin;t1 a ua lhl'uria ous;j divi~õe ,

ubsequentes divb·ões dos terr ,IaS, comprebelldldo. o de
alluviiio, que iio os ultilllOS. I."oram IIlai. arliante: cheg-aram a
reconh cer ôl situal'ilo clllS jnzida de cada SubstêlDcia mmeral, de
maneirn a pod,'l' indicar, "'III pr 'via in:pinl 'ão, o 10~'are$,

em que e 8IlContl'llJ'ão toes e tnes mineme', 'ua quantidade,
etc., etc.
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Logo não é preciso mais do que a aptidão analysta para do
apanhamento de algumas eras con hecidas, e lie ~actos averiguados
construir-se o pequeno edificio da historia das minas do Castello.
desde a sua origem até o abandono.

Não pretendo que ninguem receba sobre palavra as minhas
deducçõe ; mas exporei as razões, que me guiaram no caminho
conducente á descoberta dos exploradores, e do mineral: do que
segue-se julgar·se-ha, si tenho tocado á meta.

Lendo-se a historia do de cobrimento, e da população da capi
tania do Espirita Santo até a proscripção dos Jesnitas do territorio
americano, vê-se que o donatario Vasco Fei'nandes Coutinho era
tão despecuniado, que para a pri meira expedição, c transporte
de 60 e tantos colonos, foi -lhe preci o vender a quinta que pos
suia, tomar dinheiro emprestado, e ceder ao E'tado a tença a
troco de um navio com provisões. Si o fidalgo donatario era assim
pobre, o que serião os colonos? Talvez mendigos.

Já elles alli se achavam estabelecidos havia i6 anno , quando
chegaram os Ja uitas, não exislindo senão algumas cazinhas na
villa do Espirita Santo (hoje Villa Velha); o que prova que os·
povoadores não tinham feito fortuna,

Portanto póde.se bem dividir a população daquelle tempo em
duas cla ses; uma pauperrima, a que pertenciam o donatario e
os colonos; outra opulenta, em que entravam só os Padres da
Companhia: a prova desta verdade é que estes immediatamente
edificaram na Victoria um magnifico convento, com o titulo de
Collegio, obra tão solida, que tem val'ado 320 annos sem notavel
deterioração.

E' que eIles tinham em França o rico ]Janqueiro Jesuita Padre
Lavallete, celebre pela sua activid<lde especulativa, que monopo
lisou todo o commercio das ilhas Martinicas, de que era o Su
perior, e Dominicas, e mais celebre ainda pela bancarrota, que
fez, qnebrando com mais de tres milhões de francos. Este successo
foi o prenuncio da queda da Ordem,

Depois da primeira emigração não veio gente em melhores
circumstancias pecuninrias; eram fidalgos degradados, ou o en
xame de aventureiros, de maneira que continuaram as divisões
de classes, sem modificação alguma até a expulsão dos Padres.

A historia dá o anno de i570, como já se. viu, por principio
das de cobertas das minas de ouro desta provincia, isto é, i9
annos depois do estabelecimento da Ordem na mesma pro
vincia.

Verificado que as minas do primeiro loo-ar pertenceram aos
missionarias apostolicos da companhia de Jesu ,que as lavraram
até pouco tempo antes da sua proscripção : admittido que as obras
da remoção dú leito do Caxixe foram feitas depois pelos antigos
moradores do arraial; importa agora com a mesma operação
analytica, que deu estes resultados, conduzir o leitor ao local
desconhecido até hoje .

.No caminho das ob ervações a primeira estação é diante do vo
cabulo- Castello,-que aqui designa a estancia das minas mais
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afamada do nrazil na serra dos Aymorés, ou do mar, que esleh
dem-se desde os Campos da Vaccaria até a nahia, onde acaba.

O jesuitas, endo inegavelmente homens imaginativo, não
denominariam assim a serra, onde jaz o ouro, si ella não tivesse
alguma similhança no todo, ou em parte com a perspectiva das
habitações senhoreaes da idade média.

EdiOcio collossal sobre urna collina, urna montanha, ou uma
rocha, com uma muralha ao redor guarnecida de setteira , flan
queada de torres, ou bastiões, cercada de um fosso: janellas raras,
communicação para o exterior por meio de uma ponle levadiça.
- Tal é o desenho, que deverá supprir a ausencia do roteiro.

Para não escapar cousa alguma a observação tome-se o ponto
mais distante, que tivesse servido de arraial.

O rio ltapemerim bifurca-se na fazenda das Duas-narras, to
mando a arteria direita e menor o nome de .rio Castello. Ne te
vem desaguar na margem Norte os ribeirões da Fructeira, do
Meio (arraial antigo) do Caxexe (em cuja barra foi outra povoa
do,) de S. João, e finalmente de Viçosa, seguindo sempre o braço
principal com o seu nome até as capoeiras do extincto Aldeamen
to, onde devide-se em dous ramos quasi iguaes, chamando-se
-Caste]]o- grande, e pequeno.

Nas n1argens de tes, dos seus afluentes, e do rio para baixo até
o Caxixé, fizeram-se exper"iencias por varias veze, e ómente
appareceu ouro na barra deste rebeirão, e do Meio; é pois pelo
Caxixe que primeiramente deve subir-se até a serra, donde
nasce. Sabe-se que e te metal arnmcado dos jazigos pelas aguas
torrenciaes vem rodando pelo rio até tornar-se em pó tanto mais
flno, quando mais longe fica do veiero.

Muito antes das cabeceiras é que notam-se nas fazendas do
Centro, e da povoação o cascalho, as excavaçõe , e finalmente as
tran mutações do Caxixe; porém ne tas paragens as serras, que
e tão sobranceiras, e as que a vista póde alcançar, não apresen
tam o a pecto de muralba~, ou outras fórmas exteriores dos mo
numento do feudalismo; por isso é preciso sahir-se destes
terreno conhecidos.

Na fazenda do Centro (a ultima,) as serras são unida como em
cordilheira. O Caxexe desce tão comprimido entre dou barrancos
escarpados, que parece não haver passagem para o outro lado;
nem se acerta com a entrada senão muito perto, e quaai embaixo
da serras, ob ervando- e atlentamente. Então apparece um es
treito entre a fileira de diante, e!) outra empo ta. E' por alli que
penetra- e nas maltas d'além, e obe-se á origem do Caxixe.

Informa pessoa fidedigna, que, intentando re guardar urna pos
se de terras compradas na vizinhança do Batatal, seguiu pelo
picadão mandado abrir pelo fiuado Major Vieira em busca do
porto de Guarapary, ficando-Ibe á e querda uma erra, como des
tacada da serrania adjacente, li qual sobrllpuja em altura, nascen
do d'alli o rio Jucú, que quasi a rodêa, do qual vem a canalisa
cão, de que já se fallou, depois o Caxixe, que precipita-se
ruidoso por entre penedias, e finalmente o rio de Benaventej
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cujas agua~ ficam separada deste por um serrote, como rampa
uaqoella serra. e tão cbeio e emal'anhado de laquaraes lias abas
que 'ó com grand'1 dilticuldirde pl'atic<l-se a Iravessia; qlle (]Clln
do do lauo Opposlo e da parte de "ima o I:latatal, retrocedeu, pas
sou o .lu ·ú, e com pool'a fadiga ('hegou [I posse procurllrla; d',i1Ji
pôdecootemplal' bem a dila 51>1'1',', a qual é muito elevHda, em
um nanc" cortaria a Pl'LllrJ" com Ullla especie de panrplJitl! enlre
dous p"otões, ou pit:os pt-lrto um rio outro, sendo um mais altero
so e 11Iais ~rosso lIà ba H; finalmente ptlreceu-lhe haver um
cam 1'0 110 cume desla serra,

Do Ille mo sitiu vislou o sertanista, na frente, mas á direita do
r~io ViSllill as serras de GU'II',lpary, e á esquerda os montes de
B... nHvente, cujo rio serpeolêa abaixo do Bal;rtal.

Ij;stn infOl'maçiio occular de pessoa verdadeira produziu () eifeito
do fio de Ariarlne: °córte vertical rlir elTa e a semelbança da
muralha com <JS suas ameias; os dous pontões são. as torres, ou
hastiõ,'s: está justifirada êl derivi,ção.

Não deve existir' mais incertez:J solJre o IMal destas minas:
alli 11stá a serra do CASTi1LLtl, collosso de riqueza mineral r Dizem
os Purys, que alli UilS arêa' do r;axexe e do rio de Benevpnte o
001'0 "stii ('01110 a pUllharlf.s IIi'ilhando no fondo,

E' sabirlo, que lias paragens mai' ricas de~te mineral 11a con
stantemente estes dous picos, que. ao I'omo sentinl>l!as vigilil.Hes
dos seus alTaiaes: singularidade qne observa-se em todos os
distril'tos m,li, aurifer" ,comI! Serro. Diamantina, Cap:lr:ló, etc.

Agora vem por si me~ma a explil:aç:io dos povilados vizillhos,
em que sl1nhoreavlII1l o; j"soitils t;lO exel;rados por uns, bemdit06
por ootro" e por bem poucos conhecidos.

Partindo de seu cunvento de Benevente, que não (lca di~tante

da ,ena do C:lstello. internaram· se pelo sertão desta aldêa em
procura do ouro, e de indios, e a poucos pilSSOS de 'cohriram as
minas, cuja ser-ra com justil'a chamaram - Castcllo.

Para vedar o accesf,Q por alli fundaram no B:ltatal s u primeiro
povoado (Arraial Velho), só l:ompusto dos indios l:hristiani.;ados,
com os quaes para oLltros efll impossivel a correspondenda, uão
sabendo elles senão a sua ling-ua indigena, e a que s padres
lhe ensi naram inventada dlJS vocabulo' tirados da lingua geral
Guaràny,

Por esla parte estavam tranquillos: ninguem poderia aproxi
mar-se dll Cilstello, O mai,; dimci! era illlp ... dir o ingresso pelo
lado de Hapf\mirim; por isso tiveram de, marr:reando o (;axexe,
descer ao rio principal, occnpar as barras ele touos os aflluent s.
Na foz deste ribeirão estabeleceram outro arraial, coja popula 'ão
compozeram da g-ente fallatisad:1 trazida da aldêa; e para llIais'
intl"'essal-a na guarda da eslrarhl do ribeir':'JO, dOI'am-lhp licença
para aprovpilar o OUI'O das areas; o que filria que não deixasse
pessela de fÓl'a vi I' mornr no 'lrraial. Como ainrla algum curio. o
subindo pelo rio Castello podpI'iil de,colrl'ir estas riqul'za s, na
barra do I'IbeiJ'ão do Meiu, qoe fil:a proximo, a.;sentaram outro
arr.aial. Fi.nal.mente para cortar lodo o meio de communicação
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externa com estes povoados, vieram á barra do rio principal, e
alli (Dua~-bllrra ) pozer,m (l ua ultima atalaia, tambem e tav;oIll
guard1Jdas toda a entrada< po~~iv i', vi~to que ,:em a perm; ào
do ~uperior do convento ninguem poderia trOC1Jr palavras com
os mOl'adore da~ nldêas; conflOrll1e a resolução régia.

n cl'aram- e elles, mais qu de outro qU1l1quer, de um certo
pauli la de. nome Antunio do Prado. intrppidu sert1Jnejo o qual
á frel1te de um bando dl'l nventureiros arm"do , vinha 1'0 I pendo
por pil'adas atravez as miltta das capitanj;,s de S. Paulo e de
Mina, m hu. ca de indigpna" de que fazill o seu cOlllrnertio
entoio l1ermillido. e ele metae preciosos; cuja descolJerta veBdia
ao. mineil'Os e paulistas ah"stados.

r ão foram debalde os reLeio,: dos padres, e bem acertadas as
mrdida , que tOlllaram p"ra com el-fredo, pacificamente,lavr"r
as SUá' minas do Castello; pois pouco demorou que não vie se
farej"l·as aqllelJe auda7. ertani t,,; o qual veio sabir 110 lagar
em que Il1ai.; tarde (l8Mí) creou-se o e\tin(:to aldeiamento
Imperial·Atron ino, - e desc,~nd o rio Castt'llo jã achou tüm"dos
tod.., os pOl1tos ac:c,'s,:iveis di' serra; pelu qu P foi rio !til jll'mirim
l1baixo alé o 111'ridal rio Caxanga (Villa de 1l11pemirillJ), onde
pas ado 110U('0 tempo I',,j mortll ppla Oel.:ha do Tapuia na barreiras
da co ta. qualluo este depoi~ de ter dado I1rincipio as l1a,: illcur
sõ,' na povoações do Castello, veio aceOlll meLter o povo nesta
aldea.

Corno final da noticia das minas, o esfor o analytico mostra o
i1inerario do p"dre. 'ahi"m e"r tamente elu SPU COl1vento em
Benevel1tt· para as incursõe do 0111'0 do Ca,:tello, e du mesmo
modo regre. aVlIm. ell1b~'r Ilndo no ,:eu porto, que pra oceulto
por um muro, meLLillm·~e em uma canóll com os ~eus eS"ravos
(o' inl1ios), e subiam o rio até' ;,lêm do Quatingll . dp.ixavam e la
allllll'l'ada, e ti pt' enlranIHlv3m·~e p('lo d"~l'no inlermedio, que
não é lon!{o: d';t1li vinha a c"I'~a a co.las dos mesmos e cr;,vos,
até a c<lnóa, e o reg-re'so fazia-~e mais fa,·il.

Com o I1npell1irim não e com IIUllic3vólm elle~; porqne 3
jorn3·ta era mai, long('. e dI:'. coberta, tendo de pa~sar pelo IIleio
do arraiaes até a Doa Barra, e dll. povoados das du" ,ddêil,
tendo de caminhar pela co a ei' Il-gua, e de atrllve,Sllr tre
rio, nas sna barr,,- no mar'.

E~ttJs rl'ligio"o~ tinhalll a "mbiç;io e a cobi a eSf'l'ipta em
caracteres my, teria os entrelaçarlos nas ruaa inuo a. da ua
testa: tiveram elitre os SI'U alguus homons \dl'tuo,os como
Fr<Jncisco Xavier, I?rDnei.cfJ de Bllr'ja, Nobreg-a. Anchieta, P. Luiz
Gonzaga; talentosos ClIma La Rne, errlionel, Bertbier, f'0,s3rd,
Vjeir~l. 'I'l)l'ssellin, Briel. M ,riana ; scirnti fico. l'omo LeurendlOn,
NaU,. :-itrllda, Lana, e Kercl:lllr, e PIIUCO dotados de ,1/!.!l1m<ls
virtudes dn grllç". como 0< pril1H'il1os; ma.; na m,,; ria dil oril~m

no rio :30 e 4,0 ~ra'u, 1.:110111 Lnyn,·z. A(jllaVlva. ~1;"a!{rirla e outros
SObrp.lIl1jav"ll1 os crinlPs e os viclos. I"or"m m:iÍ,; pod'1I'oslls. ql1e
os reis. absolutos: mas uão poderam d'Ler o braço arnllldu do
destino: aS suas más paixões geraram·.I1les a morte moral, de que
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foi o diagnostico o ::matbema da sociedade. O anjo cégo da
punição apoderou-se delles, e com o latego da proscripção
aITastou do sólo americano estes lobos de roupeta. »

(Gomes Netto.)

Minas de ouro

«Jllm. e Exm. Sr.~O 'renente-Coronel Graduado, encarregado
da auertura da esLradtl desta Provincia para Minas Geraes, me
IJal'ticipa que tres familias de Indios Puris o tem procurado na
mesma estrada, rogando-lhe facnldade para se aldearem junto
ao quartel llenominado Villa do Principe, que está situado sobre
as cabeceiras do rio Guandú, e que além destes Indios, que em
numero de 13 chegaram em 13 de Julho em procura delJe Te
nente-Coronel, no quartel de Cbaves, outros muitos lhe tem
por vezes apparecido com os mesmos desejos, deixando os quar
teis das Divisões de Minas, onde parece não encontram o melhor
agasalho.

Igualmente me participa o referido Tenente-Coronel que jul
gando conterem em si algumas riquezas os carregas que cortam
a estrada que elle está abrindo, mandára á sua custa vil' bons
mineiros para os explorar; o qual, fazendo as suas experiencias
em todos, encontrál'a ouro, sendo o mais rico o que passa entre
do Sousel e Chaves, donde extrahiu a amostra que junto levo á
presença de V. Ex., tendo-lhe immediatamente determinado
não continue em ml1is provas, sem que V. Ex. o determine: o
que tudo rogo á V. Ex. queira levar ao conhecimento de Sua
Magestade para resolver o que fór servido» .

Deus Guarde a V. Ex. por muitos annos. Victoria, 13 de Se
tembro de 1820. JIIm. e Ex. Sr. Thomaz Antonio de Villa Nova
Portugal.

(Bartholomeo ele Souza Botelho de Vaseonccllos.)

Bot.eiro de~novas Dl.inas de ouro

Entre as noticias com que fui favorecido pelo Sr. Alferes João
de Monte da Fonseca, 6x-commandante da 2" Divi ão do Rio Doce,
envolve em minha opinião, grande importaucia para o pro
gresso da nossa riqueza mineral, e reconhecimento das nossas.
antiguidades, o Bela torio seguinte:

«Apenas se divulgou a Organização das Divisões do Bio Doce,
para defender os moradores da nossa fronteira, e proteger Os
novos colonos, que quizessem estabelecer-se nos terrenos reto
mados aos Puris e Botocudos: apresentou-se no novo Quartel de
Santa Bita do Turvo o Guarda-Mór Borges, homem idoso, ~i"
sudo. Pedindo-me uma palavra em particular, declarou-me que
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po. suia o Roteiro de um Descoberto na ma tta occupada prlos
Indios feroze., mas que não lendo meIOs de reunir em uma
Bandeira a w'nte precisa para l'e,'i tir-Ihes implorava a minha
prot'cção aOm de entrar nu reconhecimento desses Jotrare .

TIl' lJundendo-lhe eu que não estava antorizado para di trabir
a força de meu tommando em inteI'es~es paniculare, alie em
putou n e cusa ú falta de conl1;lI1ça na sons palavras; e para
(Jue podes e convencer-me da sua veracidade tirou de um
Iapel velho e disse: este é, Senhor, o Jegado que recebi de
meu pai, e leu n trecho ,eg-uinle :

, Sóbe a serra mais alta das cllbeceiras do Bio Casca, olha para o
naSCelJle, avistará. ao lontre oulra serra, em que nma corrente
de ;lgua claras imitn a fórma de Jençoes estendidos: marca bem
esse ponto, para o alcançares; e chegando prova o cascalho da
Cachoeira, e achará o que preciz3s .•

Si este pobre homem ,ioha illodido, ou não, ignor.o ; mas o
certo é, que não receuendo de mim a menor ajuda e favor, elle
angariou alguns apa i~uado , fez \'arias entrada, e morreu an·
le d ver cumprido o descobrimento.

SeLe ilUnos depois, aquartelando· me na fazenda do eapitão
mór João Dias, á margelll de Ililpemerim. quando em virtude de
ordem da Junta militar da cOl1qoi~ta e civili nção da indios fui
concluir a (l tnlda, que comecei do Quart I dll Gloria em direcção
ii villa dn Vi loria, na cnpit;lIlia do E pirito Santo, e vizitei peja
tercei r:) vez e ta' pal',lgen , :llgum peso teve na minha con ide
rnção o roteiro do Guarda-MÓi' Borges, 6 vista do que ouvi ao
me. mo capitão-n ór, cong-ratulando-se pela commllnicação de
~fioas Gerae . c Que nós tamuem po suimos rica mina de ouro,
afóra 3S de Casll'1I0 c disse o Capilão-Mór é para mim cou a
cerla. Ha aqui Ulu inclio man o, por nome João, que eutrando
muito J1I(\zes p lo rio lIluqui ; depoi,: de seis dins volta empre
cDrregado de pelle de animae que matll, e traz foi h'tns de ouro,
que diz lirar do po{'o d,' uma cnchoeira, que no sertão do Camapuá
se precipitn em pnnno que imit:llU a fÓl'lna dtl cambas lavadas.

Não tem o instrllJl)el1to~ de qoe usam o mineiro, não co
nhrce es n arte, e com ludo ilpreseota c tps producto . E' desaraça
nossa que elle se tenha mudado p:ll'aMinas, acompanhando om
cabra sapnteiro, que ha pouco fugiu d'aqui pelas cabeceiras de
ltapemerim; mas como o SI'. alfl-'res yolta ;Igora ao .eu districto,
ali póde solicitnr o encontro des e indio, e saber deHe a p.o
ticias neces arias .•

A coincidencia uos dons indicio. de Cachoeira em fórma de
Jcnçóe e cami as lavada excitou lanla curiosidade no meu es
pirito, qoe apenas chc"uei ii primeira povoa 50 (de Arrepiados)
inqneri SI tiohn alli chegado dou bomens de Jlapemerim; e ouvi,
que prenclenuo- e o cabra por su~peila de er caplivo, o indio
metteu-se no mato de volta para n un lerra.

Porlanto ii vista do nosso ti sencontro, o partido que me res
Lava el'a eOI're ponder-me com o Cnpitão-Mór, rogando-lhe o favor
de enviar-me ess~ indio; mas a morte inlerrom,peu e-se projecto.

18
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Apezar disso a boa Oplll180 que eu tinha das minas do rio
S. João e rio Preto, ramos do Cumapuá, á vi ta dos exames por
mim feitos, cresceu com os dias, combinadas de espaço as infor
mações que eu recebera antes de outro indio, com as do Coronel
João Luciano, os quaes são os seg-uintes:

< Aonde vais capitão (dizia o indio Chó, quando eu na minha
viagem para reconhecimento do Muriallé, em i812, lhe curava
uma chaga de mão caracter), aonde vais?

( Todos os teus parentes, que habi tam a terra, que tu buscas,
morreram atravessados pelas nossas flexas INão insistas nessa em
preza Lemeraria; as forças que tens (eram mais de cem bomeus)
não podem resistir á inclios tão esforçados! •

Suppondo eu que este indio alludia aos habitantes das fazendas
de Campos de Goytacazes, ou de Muribeca, replicava que era im
passivei Que os lIeus tivessem acabado com todos os meus pa
rentes. Mas elle sustentou muitas vezes: morreram todos. E si
queres desenganar-te com os teus olhos, espera que eu sare ou
manda carregar-me por teus oldados, e eu te mostrarei o campo,
onde apenas verás tres esteios e um pé de larangeira.

« Emfim senão approvas um destes dous arbítrios, desce ainda
um pouco por este rio, e Quando chegares á barra do 2° ribeirão,
que entra da parte esquerda, e que (por signal) apresenta muita
moitas de Caethé, sobe por elle até as cabeceiras, entra por uma
bocaina, desce o monte, e acharás (si não fores perturbado pelos
meus parentes) o campo, em que foram as casa , os esteios e as
larangeiras .•

Agora relatarei o que ouvi ao Coronel João Luciano.
f' Percorrera elle com outros aventureiros as vertentes do Muria
hé, pouco depois da minha expedi\'ão para o reconhecimento deste
rio; e fatigado da exploração inutil de pedras precio as naquella
parte, passara a aldêa da pedra, no intuito de restaurar-se e de
chegar ainda a Cantagallo, onde tin ha negocio. Rodando a conver
sação com um Borbono missiona rio dessa aldêa, sobre o projecto
da sua entrada, e da minha expedição, soube que era tão certa a'
existencia, não só de pedras preciosas, mas de ouro em grande có
pia, que havia alli um indio, que estava prompto ã guiar qual
quer bandeira á certa fazenda destruida dentro da malta, onde e
acharia um caldeirão de cobre cheio de ouro; concluindo o mis
sionaria por insinuar-lhe, que a não querer entrar em nova explo
ração me convidasse a entender-me com elle, si eu quizesse, á
vista de Roteiro que lhe deu; e é do teor eguinte:
.• Atravessada a serra da Fricheira, e o rio Muriahé (em certa

altura) e encon trando- e a barra de um ribeirão que desce do
Norte, subir por elle ao alto do morro; descendo-se pela encosta
contraria chegar a outro ribeirão, que corre entre campos nativos.
Em um destes campos achar-se-ha em meio das ruinas de uma
casa o caldeirão cheio de ouro .•

• Março 31.- Fazenda da Fricheira. O Sr. Moraes corôou o
relataria, que me fez sobre os Jndios Purús seus administrados,
com a pro:x:ima descoberta do solo de um antigo estabelecimento,
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uas cabeceiras de um regato, que nascendo na serra da Fricheira,
com taes leg-oas de curso, entra no Pomba á vista da fazenda. No
tam -se ai nda. diz elle, re to de acalcas, e troncos mortos de
arvores fructifera , que furam plantada á cordel; e nestas im
mediaçãe acharam-se uns enormes fechos de arcabuz de fôrma
nunca aquI vi~ta, e que levados á villas de Campos excitaram
grande admiração. >

(,lIanoel José Pio'cs ela SilL"C~ Pontes.- rU:VJ TA DO IKSl'I1'Ul'O !lIS
l'ORICO. )

Divisão das terras do Castello

• Tendo,se novamente descoberto ricas minas de ouro na Pro
vincia de S. Pedro do Sul, e em tal abundancia que grossas par
tidas de vagahundos se têm deJlas apossado, trabalhando clandis
tinamente e em re°Ta, donde resulta grande perda para o
Estado, ruina aos proprietarios das terras e perturbação da
ordem publica, e achando'se outrosim, tolalmente livre e desem
bamçada a rica erra denominnda do Castello, na Provincia do
Espirita Santo, para ser regularmeute minerada, em virtude das
providencias que recentelllente bouve por bem dar para o alde
3mento o civili 'ação dos índios Botucudo~, que a infe tavam; re·
querendo os povos de ambas esLns Prol'incíils que se lbes f3Cili·
tem os meio para poderem extrahi r com systema e bôa ordem o
ouro e melC/es preciosos, que o Ct'/'adot' lhes ofTerece em tanta abun
dancia . e con idera ndo eu os gra lide' proveilos que póde ti rar
e te nascente Imperio de se promover nm ramo tão importante da
indu tria nacional:

Hei por bem ordenar que, nas dila duas Provincias, e em
quac quer outra em que se de cobrir grande riqueza, se pro
ceda á repal'lição medição e concessão dos terrenos descobertos,
nfl fórma dos regímento~ e ord n antigas e modernas e pelôs
quaes se regem a Provincia ora mineiras, devendo a ella ervir
de intendente o Ouvidore das Comarcas, e em f31ta delles os
juize d~ fóra, e nome3udo apre identes das provincias guarda·
móres para a lUedi~ão e partilha, na [órma de seu regimento,
obril!udo o mineiros á manifestarem o ouro extrahido para a de
ducção do quinto na juntas de fazenda re pectiva ou nas Ca·
m31'a mais antíg;ls proxima I donde deverá pa sal' para as
me mas jnnt3s, e tendo o dito pre idente- todo o cuidado sobre
este tão importante negocio para darem as providencias que jul
garem convenientes e pedirem decisão daquelle que depende
da minba Imperial Resolução.

Paço em i 7 do Setembro do i82!J" 3° da Independencia e do Im
perio .•

(Com a rubrica de S. M. o Imperador.)
JO(~ SCDc'dano 11Iaciel tl(~ Costa.
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Concessões 118ra eXDlor8~ão e lavra [Ie minera es

R. M. Raiches, Nichalas GalTY, Geal'ge Rttgernont, illanoel
Antonio de Freitas, A ntonia da Costa e I ;;aac Dias ete Carvalho.
- Decreto de 3 de Março le 18'25.- Concede-lhes permis ão para
minerar ouro, prata e outros minemes na Serra do Cu·'tello ; me
diante a organização de uma Companhia.

Antonio da Costa.- Decreto de 23 de Outubro de 1828.- Con
cede-lhe p rmissão para lavraI' ouro e outros metaos, bem a 'sim
pedras precios:J.s, organizando uma Companhia para semelhante
fim, visto ter caducado a concessão feita por Decreto dc 3 de Março
de 1825.

Tenente-Coronel 19nacio Pereú'a Dum'te Ow'neil'o,- Decreto
de 10 de Outubro de 1tl32.- Concede-lhe pel'missão para lavrar as
minas de ouro de Sant'Anna, na Serra do Castello,

T heodol'o Elesth. - Decre to TI, 1243 de 3 de Oli tubro de 1853,
Concede-lhe permissão para explorar nos terl'enos auriferos devo
lutos existentes ás margens e entre os rios do Meio e da Fumaça,
do districto de Mangarahy, comarca da Victoria.

Thomaz Dutton Junior.- Decreto n, 5029 de 31 do Julho de
1872, - Concede-lhe permissão para exploraI' ferro magnetico nas
margens do rio Piuma, comarca de Benevente.

Esta conces, ão foi prorogada pelo Decreto n. 5725 de 27 de
Agosto de 1874.

Bacharel M a~imiano de Sott:ra Bueno, - Decreto n. 5414 de
24 de Setembro de 1873. - Concede-lhe permissão para explorar
ouro e outros metlies nas cabeceiras do rio Jucó, municlpio de
Guaraparim.

Esta concesijâo foi prorogada por dous annos pelo Decreto n. 60GS
ue 18 ue Dezembro de 1875 e novamente ainda pelo IDesmo prazo j

pelo Decreto li, 6713 de 13 de Outubro de 1871,
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Al'thw' JlIoYlinel' Hansol~ e Jose Leal. - Decreto n. 7281 de 10
de Maio de 1879.- Concede-lhe p91'missão para explorar ouro e
outros mineraes nas c!lbeceiras do rio ltapemerim, do municipio do
Cachoeiro do mesUlO nome.

Esta conce~são foi transferida a Jasper Lafayette Harben pelo
Decreto o. 275 de 8 de Outubro ele 1881.

Alfredo Augusto Vidal.- Decreto n. 7455 de 23 de Agosto de
1879. - Concede-lhe permissão para explorar ouro e outros mine
raes no municipio do Cachoeiro de Itapemerim.

111'anoel Jose de Souza Braga e Eduardo Ribeiro llfendes .
Decreto n. 7945 de 2:.. de Novembro de 1880.- Concede-lhe per
missão pam explorar mineraes nos municipios de lLapemerim e
Cóchoeiro do mesmo nome.

Tra.ial~o Augusto Ce~al' 111artins. - Decreto n. 8262 de 24 de
etembl'O Je 1 81. - Coneede-lh9 permissiio para explorar ollro e

outros mioeraes na comal'ca da Victoria.

" Li:::andlo Alberna::: Leitão.- Decreto n. 8518 de. de Maio de
'1882.- Concede-lh permissão para explorar ferro no municipio
de ltllpemel·im.

1J1a,wel Pedro JIa,'ques e Joaquim de N ovaes Campos. - De
creto n. 8897 de 30 de Dez mbl'o de 1882. - Conc'"de-lh,s permi.
s·lo pal'a explorar ouro, platiua e outros mineraes na margen' dos
rios Itabapoana, Itapemel'im o Jucü.

Theophilo Duw·te e Cast,·o.- Decreto n. 82:1 de 3D de Dezem
bl'o de 18'2.- Concede-lhe permissão p ra explorar miueraes no
ribeirão do Aldeamento de S. Pedro Rates o seus afliuentes à
mar"'em esq uerda do rio Preto.

Ed~lal'do Ribeiro JlIendes. - Decreto o, 8829 ele 30 de Dezem
bro Lle 1 R2.- Concede-lhe permissão para explorar ouro, ferro o
outros minel'll.es nos tel'reuos coo tiguos ao rio Guandü, seus afliuen
tes e confluentes,

João Alves Guerra. - Decreto n. 03l± ele 29 de Novembro de 1 '84.
- Concede·lhe premissão p.\ra explorar prodl1ctos natU?ae3 na
ilha da Triodade.
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LIMITES

E te Municipio limita ao Norte com o de Iguassú, na Provinca
do Rio de Janeiro; ao sul com o Oceano Allantico; ao Oriente
com a comarca rIe Nictheroy, e ar Occidellte com o Municipio
de Itaguahy da mesma Província.

POSIÇÃO ASTRONüMICA

A Lato do Municipio Neutro é ue 22" (J,3' á 23" 6' austral; a sua
Longo. oriental é de 4°, e de 35' a Occidental, do meridiano
ajustado.

CLIMA

O clima do Município é excellente e igual ao da Provincia do
Hio de Janeiro.

COMARCA

Creado pelo art. :1.° do Acto Addicional, o Municipio Neutro
comprehende uma só comarca, sob :.t immeiliata jurisdicção do
Governo Imperial.

JAZIDAS MINERAES

Bota-Cogo.- Arrabalde pertencente á freguezia da Lagóa.
A' partir da praia de seu nome até Jacarépaguá affirmam que
existe uma j:lZida de petl'oleo, da qual encontram-se vesligios na
Lagóa de Rodrigo de Freitas.
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Engenho-Novo.- Arrabnlde pertencente á fr'egu zia do
seu nome, assen Le em terra de Ullla fazenda que foi propriedade
dos Jesuítas. Para ns banuas do li lU Reliro e Cabucú encon·
tram- e ve tigios de anlirra mine:'ação elo omo na abertma de
poços monumentaes que não podiam ter ido con truidos IJor
nenhum particular, mas por quem, além dos grilndes capilae de
que di punha, tinha um plano assentado de servi~o. A exis
tencia além disso de muita pedra ferrea, de penedo errHLico"
csmeril mao'netico, mica, aguas com cheiro de O\'Ô choco e CÕ1'
de magnezia, tudo, iío indicias claros ila exi~tencia não só de
metHes, como de pedras preciosa, naquellas paragens.

Seria de grande proveito para a ciellcia (Jue uma exploraç1ío
dirigida por quem 1ossuisse couhecimentos eSlJeciaes fo se feita
nos pontos ácima indicados, pois ó assim 'e poderia chegar á um
resul tado satUactol'io.

Ellgenho·'Telho.- Arrabald0 pertencente Ú freguezia
de seu nome, a sente em terra' de uma fazenda que outr'ora
pertenceu aos Jesui ta .

Para as bandas do Andarahy Gnmdo e Pequeno encon trnm - e
vestig-io de minas de ouro no barro vermelho empreguado de
fini simas palheta do precioso melaI.

Gavea.- Arrabalde pertencente á freguezia da Lagõa.
Passa por conter ouro, prata e p~dra preciosa .

Lagõa de RodeB~o de !:<'reita§.- Além de sus
peitar--e existir nas lIwrgens da lagàa UJn grande depo-ito de
petroleo, um individuo de,;conhecido npre,enlou ha muito,
annos 11m pharmaceutico de'ta capital duas amosll'<IS de mi
nentes, que declarou haver apnnhado na fenda' de uma da mono
tanhas que circundam a me 'ma lagôa ou Copac:abana. Uma dellas
reconheceu-se ser galena argenLifera, e a outra uma beIla massa
de acido arsenioso. Es as ~mo:tra~ fOl'<lm parar ás mãos do DI'. F.
L. C, 1:lurlamaque, antigo direclor do Mu eu N;lcional. o qual
achou singular semelhante descoberta, sobretudo a galena que,
pelo seu aspecto e brilho, deveria fazer impresão nas pessoas que
frequentam aquelles lagares.

Larangeiieas. - Arrabalde pertencente a freg-uer.ia da
Gloria. Possue ferro no Morro do Inglez e na Bica da Bainha.

Sacco do l-~If'eres.-Logarejo nas proximidade elo mar,
pertencente]lÍ freguezia de San!'Anna. Onaturali -ta Roque Schüch,
em uma memoria que publicou no anuo de i840, decla~'a ter
descoberto nas pedl'eira alli existentes prntn e ouro, aillrmando
ter encontrado os mesmos melaes nos rochedos da praia de :::lau ta
Luzia.

Em oulro lagar acha- e transcripto, da dita 111· moria, o trocho
relativo fi semelhnnle as llmpto, bem assim os ensaio a que
foi submettido o minerio.
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Santa Thereza. - Arrab~ Ide prrtencen le á Creguezia de
Sallto Antonio. Po sue fl'lTO na mOlltanha que fica a cavalleiro á
rua de Riachuclo, e cm Pilula Maltas.

Tiijuea.- Arrabalde pertencente a freguezin do Engenho
Velho. Po sue C'rro, 'chumbo nn fazenda do Castello pertencente
aos hcrd'iro do Dr. Tbomaz Cochrane.
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APPENDICE

Descoberta de prata e ouro no Sacco do
A1Ceres

( Haveril um ~nno que estando eu no niô de Janeiro, atra
vessei o caminho do Sacco do Alferes, onde se tinha aberto nma
pedreira. Uns vieiras mai ou meno de duas paI legadas de
grossura, enchidos de uma argilla azulada ou esverdeada ou
parda, quasi de côr preta, attrahiram minha attenção; estra
nhei a appariçlio de argilla na formação primitiva, visto appa
recer em regra nas formações ecundarias.

Suspeitei que seria uma da especies de prata' de aspecto
teneo, chamada muriato de prata; mineral este que appareceu
na Saxonia, ligado intimamente á argilla; em outras partes e
invisivel mesmo pelo microscopia, ligado á pedra de cal, ou
envolvido em uma massa branca côr de perola, cO.mo no Perú
e na Siberia. Fundado nestas con ideraçõe , e con tando-me que
o mineral argentífero, na Saxonia, linha apparecido na mesma
formação, estava ainda mais persuadido de descobrir no mineral
dos ditos vieira indicias de prata. Dirigi então toda a minha
attenção á uma analyse mineral.

Por e tes ensaios consta evidentemente a existencia de prata
e ouro no Sacco do Alferes.

E' verdade que a quantidade de prata pura dilTere consideravel
mente da dos minemes das outras partes onde o muriato de prata
appareceu e appal'ece, como: o de Huantajayo no Perú, que dá
76 porções de prata nativa, o da America do Sul, se~undo a
analyse de Kar tem 63 1/2 dito; os da Inglaterra; da Hungria;
da Siberia com ouro e prata nativa; o de Potosi que deo 67
ditos; o da Saxonia, que deu 2q, ditos com 67 porções de argilla ;
o de Annuberg na Austria que deu 11 dilas. Porém o resultado dos
ensaios, como e vê pela relação delles, dá só um cljlculo appro
ximativo. Accresce que as amostras do mineral se tiraram do
respiro dos vieiras, que nunca apresentam aguei la riqueza que
se acha no fundo delles. Demais, fiando-me na supposição, que
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assim como a Cordilheira dos Andes se levantou pelos e forço
do fogo subterraneo, (os do Chile estão se levantando boje tlm
dia conforme as observações feitas); tambem II do mar e mesmo
a do centro do Brazil, se levantou pela mesma causa, como o
faz provavel tanto a configuração das montanhas vizinhas do
Rio de Janeiro e principalmente a das isoladas nas planicies,
v. g. Engenbo Velhl), Pão de Assucar, como a existencia de mi
neraes de natureza volcanica na provincia de Santa Cbatharina,
como basalto, carvão de pedra, etc.; a aguas termaes na mesma
provincia, e nas de Minas. Babia, Goyaz, Matto Gro so e outras;
concluo do expendido que o vieiras neste caso devem abrir
mais e mais para o fundo, como com eIJeito o mostram os vieiras
da pedreira de S. Diogo e outras. Conseguintemente, os do Sacco
do Alferes e das outra paragens de emelbante natureza devem
alargllr-se para o fundo. Sendo a im, póde-se contar com maior
riqueza no maior fuodo ; pai, segundo observoçõe geognosticas,
os mel3e vem expeli idos de dentro pelo fogo interior e encon
trando- e com a massa terrea (diluida pela agua maritima que
cubriu o terreno ante do leV!lnlamenlo, e qno entrou pelo res
piros do vieiras na uperficie da crosta lerrestre, ou se soltou
do Indos das rachaduras causadas pela explosão dos vapores e
rrazes expeli idos) enchem ontão os ditos vieiras. Póde-se inferir
portanto que quauto 11l,1is se profundam mais concentrado se
achariio os mel"os.

No emtanto, po~to que o mineral não oppareça em maior riqueza,
do que a de cioco onça por crnto, bem pode um homem ma
nipullar diariamente quotro quintaes de mineral, incluidas, além
da operação prévia, a amalgamação e o disUllaçâo do amalgamo,
resultaodo ccn eguintemente a producç:io diaria de 20 onças de
puro metal.

Ora, havendo dous trabolbadores empreg-ados, um na mina
do Sacco do Alferes, outro na de Sonto Luzio, (e ta no primeiro
ensaio mostrou mais ouro do que aquella; uem que 500 grãos
de mineral que não julguei muito aurifero deram sómente um
g-r1.io de preci tado eo tre ouro e prata, o que regula pouco mais
de 3 onças deste metae por iDO libras de mineral) haverá
bastante mineral para ombo elles, que darão 3 libra e meia de
praia paI' dia, suppo lo que a operação prévia não Jeve mai de
um dia· o que pagol'<Í bem a despeza lanto dos trabalhadores,
como do Director da manipuloção.

No caso de querer a Fazenda Nacional tirar olgum lucro desta
descoberta, é mister que :1 manipulação fique secreta e occulta,
r.onuada a um bomem de experimentada sinceridade e integri
dade; como aconteceu na Ali manho. onde um metallurgi ta
por nome Juste se gabou de s r o unico que sobia exlrobir a
prata de ta notureza. a qual peja amolgamação cio costwnc não é
passivei extrobil'. Poi~ a manipula ão é tâo . imples. e requer,
além de cel'to qnanLi:1 de azougue, um apparclbo nado di pen
diozo, a ponto que (joalquer preto que souber LIa ingridienle que
se deve misturnr ao mineral, e tiver visto por uma só vez o pro-
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cesso da manipulaçfto. podl'rá cxtrahir oouro e a prata; quando,
no oa,o contrario dI) 'estaI' divull!;l(ll) o cllnl1ecillleuto da manipu
]ação, ;) P'ÜZI'lldil Narillnal lucr,I/'iI tão pouco C0ll10 lucram os f'ai 
cadol"es dl' ouro em iliuas Gel"ae'.

Olfereci ao Pr'sillenle d;( C;lm;lra MUI icip:lI de 'ta curte, em uma
Repl'pseutaçãn dirigida a elle, de commullicar o segredo da ex.·
tl'a('çilo dos metaes pn'cioso, deste mineral, logo que a mesma
Camara Municipal huuvesse delilJeradosobre os meio' de pra enir
o extravio, e escolhido o homem em quem depositasse o segredo.

ENSAIOS NO ~llNEl1AL DO SAeco DO ALl'ERE

A primeira analy e tinha por um verificar eu mesmo si o mi
11eral continha acido ll1uriatico.

Uma por ;:10 du POUC;IS onças foi mettida li inf:lsão dentro
de agua. Depois di' repetidn vezes U!ecllida durante aJ~lln

dias; vasarlo e nltrarlo o liquido, e mislllrndo clle com nitrato de
prata, precipitou-se imm"dial.amente a pnlta; com que n uxis
'tenci<l uo acido IllUrialiro eSlava decillid;l e pl·ovada.

ViSlO o minera} de muriato de prilta, exi tl'nte na Saxonia, ter
. ido cOllsiderart" 1)1'10 Chill1ico Klnproth romo mistura intima de
argilla. prata e acido murialieo ; vi 'to 'er o l1lurialo de prata ks
soluvel lJa <lgua ; eooclui eu que igualmente prata se devia
aeb:n' 11;1 dita in[uúlo de ;Ig'ua. Melli nella de llIolho ulOa va·
rinha dr cobre, a qual d nlro em poucos dias eslll~-a cobena dr
umll pel:icü.la br;1IIca, di! eàr o brilho d:1 prnla.

filra me cerLincar aind<l mais ela es:iSl8Il(;ia de prnla nesto mi
neral, fundi em um carlinho iD9 grúo' delle culll :300 g'l'ãos de
carbonato de polils<a. Depois de trus quartos de 1101";1 de fundi~ão

não apl ilrecia uo fundo globulo al~'llm lIletnllico. ma' ião ~ómente

na l1lassa uns grãos brancos apenas viziveis pelo microscopia,
ficando, porém, a t[lIupa do caelinho tingida com lIlancha ele cur
de ouro, de pril ta e de I'ôr preta.

Outra fundicão com Carbonato di) Soda tPlre o mesmo re-
slllli!do. .

Lessivadas as massas Fundidas ella e di olviela em a ·ido
nilrico; ffilsluradil depoi a dissoluçiio com ll1uriato de ada,
ou bom sal de ClJziu!l,( dis, olvido. nrn!lum precipitado bomre
nem a substancia tingio de prelo a müo ; pOI' cousequoucia, naeln
de igoal ele prata Mas, ao infuodir 11:1 dissolll~ão uma vilrinha
de cobre, c jUlltamente em oull'a po 'ção ela mesma ig'llal varinha
de [1;'1'1'0 êlllllJn~ se co1.l1'iram d' UUla pcllieula mClillli.·a.

Não me constando que o cobre precipite outro minl1ral seuão
'felluria Plalill<l, P;dL1uio, Osrnilllll. AzouguC', Prata e Ouro, e
occorrendo sómente f'stes dons n/limos U;I formnções primitilrns
como as do Rio de J;lueil'o ; a tal pellicnla bnlllea era lIlai U:-P.II
prova da existencin da prata minernl.
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onão precipitar-se a prata pela dis"oluç'iio do sal da cozinba, e
o não tiol"Tir- e de preto o' dedo, experimentflra préviamente
KlaproLll na analy e do mineral de Andreasberl"T, na Saxonia;
apezar de que :.Icllou neHes depoi' 2iJ, % de prala pura. Esta
parLicularidade bem póde proceder de iugredientes que emba
raçam a separação da prata.

Pa ,ei então a esperar melhor resultado em eg-uindo o preceilo
de um chimiro, e mi ·turando e mechendo o mineral com Car!.Jo
nato de Al1Imonia, para livnlr a prata, qne devia·se ligar ao azou
gue juntado ,lO depuis_ Assim fiz ; porém, pas~ada~ iO horas de
oper,lçào, e .l'parndo que foi, por meio dI:' agna, o OIinend das dua ,
li!.Jr<ls de azoug-ue empregadas, nenhum residuo meLallicu appa-
receu com a elTnporaç-iio de pequt'na pon;ões do dito azougue,
tão pouco pela, ubsefJuente e acautellada evaporação do reSLO
delle. Mas, tnnto o liquido como o mineral ('1l1j,r...g-ado mostravam
a mesma apparencia dl~ prata do antecedente proces. f) por ,Im-
monia; o qll prova com evideucia que a pr;ila, depoi, de sepa-
l'i1da do acido /Ilul'iatico, e achava em -,l,ldo de o\ydação, e se
díssolveu de novo no snl ammunJ<1 formado. Procedi enLão aos
Ensa ios pOI' via de ii l111w,nia .

Uma pllrção do mineral st'ncJo mel irIa em :lmm"nia pura, me
chirli, rep"tidas vpze., Oltrada a infu';io e nJ isturada com acido
nitrico fnrmou-se imml'dialamenle um pó branco, que virou
depois de sepal'ado, para Jlreto ; mancha ndo a di "01 uvão a mão
inelelevellllente com a mesma cór.

Em outra porção da mesma di5solu~ão ammoniacJ metti uma
I'arinlla de cobre. Logo no 2" dia principiou a formação de
unia pellicllla branca, de bl ilho da prata; pelo decurso de alguns
dias crl'scerarn·lhe ;t1guma e 'iU,IIIIUI;,' de cór de ouro. Lavada
a varinha, di 'sulvido o precipiLado em ~l'ido nitrico. ncou no
fllnelo do vidro 11m pó pardo e.curo. ~listur3do qne foi e te com
uma dis.olurão de s~i1 commulIl, fOJ'lllou-se um l1recipitado
branco, o qmJ! ficou preto depois de spparado.

A I xi t nci,1 de prata e de uuro era eutão Illanifp.la. Para me
certinc;!!' dõl do ultimo, fiz digerir ;j00 g"rnos de mineral brllto
enl Aglla Regia. Pas.ados ;llglln!" dia~ e e 3plllado o ,ll'ido su
per fluo, diluilldo por agua destill;,da, e dis,,,lvlda ;l Cilp;IITlJSa,
hOllve um prel'ipitado de ::lO gr;io~, parle am;lrell;l parte branca
com brilho mel3llico; o prus,i;110 de ilZIIugue tingiU ,I di slllução
d verde. Eis, portanto, 2 eusaios qUI} documentam a existencia
de ouro.

Lima porção de mineral depois de digerirl.a em ammonia, niío
mo trou pela suece siva dis olução em Agu<l Hégia precipilado
~J!ITum por caparrosa ; mas sim. Prmsialo de azongue jITualUlenle
tingiu ii d issolllÇão dI} verde. Segue, porl[lnto. que o ouro se di -
olveu na al1lm nia. Vi Lo que o ouro puro é indis oluvel ne.te

dis,olvente, condlli que o OlUO (' a prata xi ·tinln no mineral
como oxydo., por is o de nenhum modo epar1Veis peja la
vagem, e tão pouco pcla funcli~iío por 'ansa de 'ua extraordi
naria fineza.
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•

Para obter com brevidade u ma porção destes preciosos metaes
que formasse uma varinha cle prata, eu fiz ullla infusào de am
monia sobre 5 libra de mineral. Sem e peral' até achar ex:
hausto o minllral pela ammollia dos ditos U1etaes, eu lJrecipiLei
uma parte da infusão por chapinhas de cobre; outra porção da
mrsma fiz vapor;II' ao calor do '01, e deu um precipitado ama
rello. Fundi com carbonato de potassa o precipitado pelo cobre.
e obtive um globulo que, pela CÔl', parecia conter cobre. Ao
dissolvel-o em acido nitrico, ficou no fundo do vidro um pó
preto. Filtrada a di solução e mechida com outra de sal com
mum, apresentou um precipitado branco que, depoi de separado
virou em prato e a dissolnção se conservou verde, pelo cobre que
se tinha precipitado tambem na Ammonia .•

NaIfA VERIFICAÇÃO DA EXISTENCIA DE l'BATA E ouno NO DITO
MINEI1AL

• Eu calcinei em um cauinho o referido precipitado anterior
mente uo calur uo sol, aquenlando-o até nào ficar' vermelho. A
massa e cobriu de uma nuvem roxa, a cM amarella virou em
branc,l, ú tornou a se tingir outra vez de amurello. Na suces
siva fundicçiio por uma hora, em tenda de UIII ourives, nada
houve de glohulo metallico, mas sómente uma massa amarella
esponjo 'a, misLluada com outra de cor parda e em parte aver
melhada, I'om as paredes interna do cadinllo tingidas de verde;
as cores amarclla e parda viraram, pela noite em preto.

Tomei a fundir ontra porção d mesmo precipitado, variando
o fundente e succedeo obter ulguns globulos trigueiros por
fóra; porém, ao cortal·os, appareceu a cor e o brilho de
prata.

Como eu attribuia o não se terem fundido os globulos em um
só, ,10 pouco calor mi ·turado por carvão humido de pão que eu
empregãra, tomei a refllndil·o , D3 dita tenda, com carvão ele
pedra, esper:mdo que, com alguma cautela se evitariam coo-
equencias fonestas [l;'ra o cadinl1os. l\{ns o cadiol1o derreteu

anLes que a ma sa fo se bem liquifacta, c finalmente tudo se foi
para a forja.

Eu jUlltei então tados o procipitMlo, fazendo de conta pre
venir fllnesto resultado por meio de maior cautella.

Este ensaio igualmente falIJou ; o cadioho vasou no fundo, e
apenas achei por fóra delle alguns grão de metal branco que
par cia prata.

Illudido pela fundições, concentrei todos os meus empeohos
na aOlHlgamação, unica via abel't[l á um resultado favoravel,
pai' que, mesmo no caso de não haverem falhado as fundições, e
por mais que (o.se o mineral, a extracção por meio de acidas nilo
póde fazer conta de modo algum.
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Constando-me por noticias vagas que em Potosi, onde o Mu
ria to de prata aliparece em companhia de outras espocies de
prata, a manipulaçào dura nlezes, eu pen ava tanilwm ucceder
sómente depoi" de decorrido outro tanLo tempo. Metli ou, enLão,
6 libras de azougue em contacto com OULras 6 do mineral, dei
xando cada libra, diluida em ngua~sobre o azoug-ue, em uma
panela de ferro durante perto de um mez, misLuradas umas
chapadinhas de ferro, e mechendo a massa repeti lias vezes di<lria
mente. Passados qU<l i 5 mezes com esta manipulação, evaporei
pequenas por ões por varias vezes; porém não obstante toda a
cautella empregada, nenhum sig-nal appareceu de residuo metal
Iico; ainda que, Lanto o liquido como o mineral mostras em, como
anteriormente, DO proeesso por ammonia, signaes de prata.

Perdidas outra v~z as e pernnças de um exito fiJvoravel, me
arropendi do aviso prematul'o feito por mim ao Governo Cen
trlIl, e i não fosse o esti mulo deste aviso, eu esmorecia e deixava
de continuar com o empenho,

QU<lndo eu lembrava os ultimo ensaios e os phenomenos que
os haviam acompanhado, me parecia ter notado UllJ enLre esLes
ultimos que me levaria a suppor uo mineral um ingred!ente que
não tinha apparecido pelos dis~olvenLes.

Ne"tn suppo ição projectei misturar o rniner[il de. Linado a ama!
gamação com outro que d~via contribuir á purificar o" inc'luido
meLaes. O e·nsaio com 2 libras de metal justificou a minha pre
visão, pois que poucos dia.; depois da operaçiio acbei pela evapo
ração de pequena qnantidade de nzougue, umas g-ranulaçõtl côr
de ouro, mas nada ainda de metal branco; emqunnto o liquido
nem o mineral 1II0stravam 1,01' ammonia, depois da operação,
indicio algum de metal.

Variada a operação obre as mesmns 2 libra de minera! em
contacto com 20 centilitros de azougue, durante poucas horas, um
centilitro de azougue me deu pela operaçiío um residuo branco,
misturado com o amarello. Calcinado este, até Ocar vermelho,
em uma co1 heI' de ferro, pesava 3 grãos.

Segue-se que os 20 centilitros de azougne hão de conter 60 grãos
e que i libra de mineral dará 30 griío~ entre ouro e prata; ren
dendo 100 libras de mineral, [Jouco mais de 5.onças de prata
nativa.

Devo, com Ludo, not.ar que o mineral experimentado j~ tinha
ido empregado na antecedente infus;io por ammonia; e que ao

depois, posLo que 2 infusões sllCces'ivas de ammonia sobre 2 li
bra de mineral empregadu com o ingredient não mostras em
indicio de prata, na ;:ln infusão sempre appareceu uma pellicula
branca, do que Se segue que o mineral não está ainda de Lodo
exhausLo dos metae preciosos.

Re.ta agora saber a proporç1io de ioO"rediente para misturar,
assim como o tempo que requer a operação; requisitos que vem
a ser importantes pela sua inIluellt:ia sobre a perfeita extracção
dos metaes, e que serão resolviclos e vulgarizados por continuada
pratica.
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Finalmente destillei mais [1 centilitros de azougne amalgamado,
que me produziram o me mo res"ulLado. Nem ourives, nl'm chi
mico algum, nem tão pouco outras pessoa, Ü quem mostrei o
resid'lO, duvidaram da natureza de ouro e de prata contidos no
mineral do Sacco do Alfere .

Este residuo foi por mim depositado em mãos dó II\m. e Hv.
Conego J. da C. Barbozl1, sem comtudo ser pesado por mim, por
que parte elos melae ficou peg:ldo na colher de ferro em que cal
cinei o ultimo resto do amalgama para evaporar todo o azougue
que servira na operação. »

(Roque Schii h. - "m:lEOR1A soum: 111. AS DE PJUTA E URO DO SAC 'o
DO .\LFERI!S,)

Geologia da bahia de Bot.af"og·o

«Aqui perto ele nós, no Rio ele Janeiro, a babia ele Botafogo
nó-lo mostrará. Vemos lilli o Pão de Assuear tão conhecIdo, que
se inclina com mui ingreme declivio para 0, e só apre~enta do
laelo dH nnscente uma leve inclio;lçn,I. Um pouco luais louge, um
dos Tres lrmiios telll esta ml'sma disposiviio. Muito peno d;dli o
Corl:ovado inclina-se em sentido illverso, e ne sas collinas a stra
tificaçiío paralleJa aGS declivios é tambem inverso. A ilha de Vil
legaignoo, ao nivel elo mar, nos mo~tra as me mas calTIndas incli
nadas CJue se 110\:lm no Piío do Assucar. Eviclentelllente deu-se
alli um lI1ovimt'nto ele que a bahi." de Botafl!go roi (1 eixo. As
camada hurizoutil'5 do telTeno originario forillll levantada' por
causas [llulunicas, .'epilrada com milÍor ou menur furça, e ele·
var.am·se á direita e il esquerda; tio Jado do N. e do O. formaram
o Corcov:ido, du lado de I];, o Pão elo A,suc:!!'. A [lrimet!'a planura
elevada succedeu um v,dle profundo; o mar que se acll:!va pro
ximo, invadiu o. Essa, montanhas deveul, poi" o. eu pl'imeiro
contorno a causas diO'erenles das qLle produziram as collinas de
Mail t'Hlegre e AI Ulcirim .•

(.lgassi:r CONYIoiRSAÇÕSS SCn:N'I'Jlo'ICAS SOBRE o A~IAZONA .)
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BachareZ Francisco de Assis Vieim Bueno.- Decreto n. 4788
de 11 de Setembro de 181i. - Concede-lhe permissão para explorar
turfa no municipio da COI'te e provincias do Rio de Janeiro e
S. Paulo.

B'.J.I'ào do Engenho Novo. - Decreto n. 6844 de 23 de Fevereiro
de 1818. - Concede-lhe permissão para explorar ouro e outros mi
neraelil no lagar denominado i{. Morro do Vintem» da fl'eguezia do
Eng(mho Novo,

:19





PROVINCIA. DO RIO DE JA.NEIRO

LIMITES

E;;ta provincia (;onfinn no Norte com a provincias do Espirito
Santo e i\Iin<Js Geme ; ao Sul com o O"oano ALlantico e a prcvíncia
de S. PDulo; ao Oriente com o AtlanLico, e ao Occidenle com
S. Paulo.

POSIÇÃO AS'rRONOMICA

A lat. do Rio de Janeiro é de 20° 50', e 23 0 o :19' austral; a sua
longo é de ~u 9' oriental, e de i o 4,2' occidental.

CLIMA

O dosta província varia conforme a localidade em que é expe
rilllentado, scnJo ordinariamente humido nos logares baixos e
pantanosos, e sécco 110 que dr.moram no alto das. erras. como
Cantag-allo, Hezende, Nova Friburgo e outros ponto-, não fallando
em 'l'herezopuJ i ,:cuja temperatura é igual á do Monte Branco.

COMARCAS

i n NICTHEROY

Municipio•............•....... ' NicLheroy ou Praia Grande.

2- ITADOnAHY

Itaborahy e Maricá.

3'\ ITAGUAHY

Itaguahy.
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~a CAMPOS

Municipio. . . . . . . . . .. . .. . . . . .. Campos.

5· ANGRA DOS REIS

Angra e Paraty.

» '

6" PETROPOLIS

Es trella e Petropolis.

7n PARAHYBA DO SUL

Parahyba do Sul e Sapu
caia.

8' VALENÇA

Valença.

g' BARRA MANSA

Barra Mansa.

iO· NOVA FRIBURGO

Nova Friburgo, Sant'Anna
de Ma('acú e Gavea .

. ii" CANTAGA.LLO

CantagalIo e Carmo.

i2& S, FJDELIS

S. Fidelis e Santo Antonio
de Padua.

i3" CABO FRIO

CalJO Frio.

:l~a V) SSOURAS

Vassouras.

15" REZENDE

. ' .

16" 'PIRAHY

••• ••••••• "' o •••••• "

Rezende .

PirahY'e Rio Claro .
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i7" MAGÉ
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Município . Magé.

i8" MACAHÉ

Macahé e Barra de S. João.

i9" s. JOÃo DA BAl\RA

S. João da Barra.

20' SANTA MARIA MAGDALENA

Santa Maria Magdalena.

21." IGUASSÚ

Igua sú.

22& RIO BONITO

Rio Bonito e Capivary.

23& ARAnUAMA.

. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . Araroama e Saquarema.

2~' s. JoÃo DO PllINI~IPE

S. João do Principe e Man
garatiba.

JAZIDAS MINERAES

Angra doS Reis. - Cidade em uma parte do continente
no meio da ba hia, ou :lDgra de que tem o nome, 2q legoa ao
sul da capital do Imperio. Em Mambucaba, segulldo inrormações
fidedignas, existcm jazidas de carvão ele pedra na fazendils deno·
minadas S. José e S. Victorino, de propriedade do Conselheiro
João da Silva Canão.

Das diversa: concessões feitas pelo Governo para explorações
daquella substancia fos ii, nenhum resultado hão colhido os
re pectivos conce sionarios.

ArarualDa.- Comarca nas proximidades de Cabo Frio,
de Gujo di tricto foi desmembrada. Tanto no lagoa de seu
nome, como no resto da comarca existem jazidas de ouro,
turfa e outro mineraes.

O ouro encontra-se nos terrenos altos, e as demai 'substancias
na lagoa e suas adjacencias.
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Barra l\lansa.- Cidnde assente sobre um peqlleno rio
de sell nome.

O municipio po sue ouro, prato, petroleo ti outros mineraes,
em abundanciil.

Cabo Frio.- Cidade antiga, duns leg-ons dislnnte do c;t!JO
do seu liame, ao norte c1n capit;d do provincin. Possue turfa e
outros mineraes em totles o terrenos b:tixo .

Call1pos.- Cidade ao nordesle da capitnl do Imperio, com
21 gráos e 32 minntos de Iilt, e lJ,3 g-ráo e 38 minutos rle loog.
occidel1t;t!. Nos serlõe do rio Illlbé, exi:-lem jnidns de uro e
prata que IlUl1cn fornm exploradas, bem a 'sim nmianto, lenllito
scbisloide e anthracilo; e Jeaolim n[io só nil fn~nda de Jllsé
Ribeiro de Castro nas margens do rio &lnriahP., comn nas Frexei
raso entre os rios Pomba e Pnrahyba, e no Vallno d,ls i\nlns.

Em umn cnchoeirn do rio lLabilp~allla, di tante 6 dias de
viagem do rio Muqui, existe uma riqllissima mina de ouro.

CantagaUo.- Comarca 3lJ, leguns pouco mais ou menos
distante da capital e cerca de 20 de Campos.

As minas de ouro alli elislentcs demoram nn Freguezia de
Santa Rila e nns mnrgen do Rio Grande, onde se encontram
prata, diamanles e pedrns preciosns de diversns qualidndes.

Um certo Manuel Henrique Mão de Luva Chopotó, chefe de
um bando do aventureiros, foi por ordem do Conde dil Cunha
prezo por se achar escondido n;1 mallas lavl';iDdo ouro sem per
mi são do Governo. tendo sido pelo cantar de um gallo no
meio elas manas, durante alta noite, que ii forç:l publicil teve
certeza do lognr em que elle o os s us lIcllavam-so escondidos.

Capivary.-l\Iunicipio pcrtencente á Comarca do Rio Bo
nito. Possue ouro c outros IninerDes no Ingàn Juturnahyba, na
fazenda IlalJalinga, (' nas margens do Bio do Braço nffiuento do
Pirahy.

Guandú.- E te rio é formado pela juncção das aguns dos
ribeirões das Lnges e Sant' AnnD.

Na verleote da serr;, que dá para e te rio, no carrego S. MDnoel,
corre uma rica minD de ouro.
Iguassú.~Municipio da Comarca do seu nome, á margem

esquerda do rio as,im tambem denominado. Nos terrenos con
tigua' aos fiio Sant' Anna, S. Pedro, Santo Antonio, Ouro e
seus affiuenles existem jazidns de ouro e outros melaes, que não
tem sido explorndas.

Itabapoatna.- Veja- Cam/lOS.

Maeabé.- Comarca ao sul de Campos, cortada pelo rio de
seo nome.-l os limites d'esla comnrca com a de Canlngallo Iln
ouro, prata c per]rDs preciosas, bem assim depositas de turfa
de excel/enle qualidade nas margens do canal que vai ter a
Campos.
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Mangaratiba. - Municipio ao poente de um promontorio,
que divide em dUils partes a bahia de Angra do Reis. No Jogilr
denominado lngahyba existem jazida de carvão de pedra, ouro,
ferro e oulros mineraes, bem assim kaolim de excellente quali
dade para fabricação de porcellana.
Mararnb~ia.- Esta ilha demora na bahia de Angra dos

Reis j tem 2lJ, inilhas de comprimento e i i/2 ou pouco mais de
largura. Pela sua conformal;ão e rios que a c.ortão, alguns de
aguas vermelhas e outras côr de chumbo, póde-se assegurar que
aI/i existem mineraes .e metaes de diversas qualidades, como
carvão de pedra, ouro e pedras preciosas.

Nunca foi explorada.
Maricã.- Grupo de ilbas á léste da bahia'de Nictheroy.

- Tanto nas ilbas, como nas lagoas existem minas de Jenbito,
petroleo e outras sub tancias, que nunca foram exploradas.

Muriabé.- Este rio nasce na serra do Pico e faz juncção
com o Parahybil, depois de recolher as aguas do rilJeiro Morto.
Na barra do ribeirão conbecido pelo nome de Gavião, pertencente
hojo á comarC3 de Campos, existe uma riquissima mina de ouro,
!lama se poderá ver do seguinte trecho do roteiro deixado pelo
guarda -mór Borges em 1812 :

• Desce um pouco pelo rio Muriahé, e quando chegares á barra
do segundo ribeirão (Gavião), que entra da parte esquerda (depois
do rio da Gloria) e que por signal tem muitas moitils de caethé,
sobe por elle até as cabeceiras, entra por uma bocaina, desce o
monte, e acharás o cllmpo, em que foram a casas. H:ls-de ver
tres esteios e um pé de larangeira: ahi está enterrado um
caldeirão de cobre cheio de ouro em folhetas '.

Além deste roteiro exi te um outro dado ao coronel Luciano
por um indio, com aflirmação de um capuchinho da Aldêa da
Pedra, communicado tambem ao referido guarda-mór Pontes,
Que diz as im :

• Alravo_sada a serra da Frecheira e o rio Muriahé (em certa
altura), e encontrando-so a barra de um ribeirão, Que de ce do
norte, subir por elle ao alto do morro, e descendo pela encosta
contraria chegar o outro ribeirão, que cone entre campos na
tivos. Em um de tes campo achar-se-ba no meio das ruinas de
uma casa um caldeirão cheio de ouro. )

Concorda esta declaração com a do roteiro do guarda-mór
Pontes, e com a seguinte feita por um certo Moraes administrador
da Aldêa dl)S Purys :

• Na serra da Frecbeira procurar as cabeceiras de um regato
que entra no Rio Pomba, caminhar tres leguas para o norte.
Avistar-se-ha o extincto estabelecimento em que ainda se encon
tram restos de soc3lcos, e troncos mortos de arvore fructi
feras, que foram plantadas a cordel. Ahi está o caldeirão de
cobre. )
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Nictheroy. - Capital da provincia ao nascente da babia
de seu nome. ~o Barreto e no Baldeador encontra-se ouro,
granitos escuros porphyroides e cry taes de pbeld partbo rozeo.

Nova Friiburgo.- Municipio imporlante escolhido por
D. João VI para uma colonia de immigrantes do Cantão de Fri
burgo na Suissa.

No lagar denommado Michei ii margem do Rio Grande, existem
minas de ouro que não foram ainda lavrada'. Nos carregas e ribei
ros que vão desagu:lr no mencionado rio encontram-se diamnntes
e outras pedras precio n., achando- e alli e nas serras da Bõa Vista
e Paquequer as principaes minas de ouro.

Todo es e lagar é boje conhecido pelo nome de Seio de Abraham.
Parabyba do 8uL- Comarca cortada pelo rio de seu

nome. Em todos os terrenos banhado pelas agnas do mageslo o
rio e seus afluentes ha turfa e antros minerae- combustiveis, e
ouro em alguns ribeiro.

Paraty.- Cidade antiga ao sul ela Provi ncia, na margem
occideutal da bahü, ue Angra do Reis.- Possue ouro c salicato
de alumina; e pedras preciosas no rio Pnraty-merim da fazenda
assim uenorniunda.

Piraby.- Mnnicipio pertencentr. ii Comarca do seu nome,
á margem do rio a..sim tambem denomio3rlo. Ha ouro e outros
minerar.s não só IJa freguezia do Arrozal, como em todos os
terrenos que margeam a estrada de f rro D. Pedro II.

Rezende.- Cidade situada em uma pequenn emiurncia,
ii pouca distancia da nlargem dircitu do rio Parahyba. Na fre
guezia de Tocos, encontra-se enxofre em uma lagõa existente no
alto de um eh padão.

As aguas da lagõa são quentes, e borbulham como as de uma
caldeira em estado de efforvecencia.

Santo Antonão de Padua.- Municipio da Comarca
de S. Fidelis. Na fnendn do Dr. Mõlfloel Simões de Souza Pinto
existe um vieira de alUO de primeira qualidnde.

IS. lF-üdeUs.- Cidade cln Comarca de seu nome, á margem
do rio Pal'nhyba. No municipio existe.m minas de carvão de
pedra, que ainda nào flJram exploradas.
Va~ença.- Cidade da Comarca de seu nome, entre os rios

Parahyba e Preto. No municipio da Conservatoria existem
minas de prata e algumas de ouro, fIue não têm sido exploradas
convenientemente.
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c Ha minas de ouro, e de excellente ferro: morros de uma só
peça de granito, donde se poderiam cortar obeliscos inteiriços de
mui los cell tos de cavados; agLlas marinhas; variedade de ar
gillas, algumas precio is imas, como sejó.m o verdadeiro kaolim e
hoache, com que o chinezes fabricam n sua üxcellente porcel
lana, L~(o conhecida e estimada; e aind,) o pe-tun-t e, que é uma
pedra vitrifit:avel.

Ali:umas dellas resistem ao fo f!:0 , mais do que é pro iso para
.e cozerem, ao ponto de fazer fogo, endo feridas com um fuzil:
outrr. tum um Iwtur31 verniz, com que app3recem vidradas
depois de bem cozidas: uma, sendo brancas, e fazem ver
melhas : ouLras, sendo negras, se razem br:mcas 30 fogo; c po to
que a maior parte dcl13s fiquem Op3C3S, algumas ha que ficam
Lransparen les .•

( 11Ian el Ayres de C",::al.- COROORAPnIA BR.\ZILICA.)

c Houve ouro e lalvez que 3inda o eucontrem em ponto da
orla limitrophe com Mina- Ger3es e fi outro : tem ferro,
monos gigantescos de uma sú peça de granito hellos marmores
em Campos, variedade de argillas proprias para loura finas e
porcellana.. J

(Joaqnim 11Ianoel de Uaeedo.- COROtlRAPlll,\ DO BRAZIL.j

c Carvão de pedra (?), no Municipio de Campo. E-t'3 comhus-
tivel arde bem 30 ar livre, com longa chamma pouco fumo, e
sobretudo com pouca cinza.

Linhilo. no Muriabé, na fazenda de José Ribeiro de Castro.
Schisto betuminozo, no Municipio de Campo..
Turfa, em 3bundancia nas baixadas de Araruamll.
NB. Ia escavações do Engenho Restauraclo, propriedade de D.

Francisca CI3udia da Motla Cortez, freguezia de S. Gonçalo, foi
encontrado um pedaço de alltbracite.'

(LadislCÍoo de Sou::a :Mello Netto.- MEMORIA SOBRE OS MIN"EP.AES
co~mUS'rlVEIS DO BRAZIL.)
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Ferro JD.agnetico e (IUartz cristallizado
eJD. Nictheroy

< Oantigo Inspector Geral das Obras Publicas da Côrte. Co
rooel l\fanop.1 de Frias Vnscoocellos, remetteu pelos anno de 1.853
ou -1854, vurias amo tra de ferro ma·rnetico e quartz cry t:tlli
zado, colhidas em uma montanha da freguezia de !taipu, Muni
cipio de Niclherny.

Segundo informou aquelle fune ionario, ha no logar uma outra
montanha sobranceira ~fJuella, donde, na occasião de grandes
chuv;ls, descem tOI'l'l'ntes que cavam o terreno mais baixo, e nelle
depositam seixo de diversas especies. crystaes, quartz e fra
gmentos mais ou menos volumoso de ferro magnetico.

O Coronl'l fazia meneno da elTuinte e mui Curiosa tradicção
que corria potre os h(llJitantes dos lagares vizinhos. Elles affir
mavam terem visto uma ou ootra vez e em diversas épocils partir
á noite nm facho de luz, COUlO UI1l fo~uete que se elevava até
uma certa altura e;Jl ~entido vertical, e desapparecer depois pro
duzindo um vivo clarão.

Observava elle. que aquelles lognrcs eram completamente
ermos, e que sendo raras veze frequentados in piravam pavor
aos habitan tes da planicie.. •

(SOCIEDADE VELLOZIANA.)

l\:linas de ouro de Cantagallo

< Havendo fallecido em 2 de Novembro do corrente anno o
guarda-mór das novas nlinas rle C;lOtagallo, Jono Pinto da Cunha
fl Souza, U li ual pai' carla do 27 ue (i'evereiro de -1804 se achava
nomeado superintendente dellas, a junta da r'al fazênda do Rio
ne Janeiro, em utilidade da me"ma real fazenda, não provou o
dito lagar sem primeiralnente representar a S. M. que as
despezas feitas com as ditas minas, desdI' o anno de 1.786 até o
fim de 1.H03 de que ha conta, cOlllpl'ehendidos os mantimentos
gastos com os sens explorndor s e tlestaeamentos nellas empre
gados, é de 79:4i9~797 reis (1). Que o producto assim do quinto

(1) Extracto da dospoza (oila com as minas do Cant"A'allo, r1osdo o principio da
sou apJ'ovoilamonto no anno de 1786 alé o anno do i802, do quo ha conla.

PELA TllESounJ\RIA GERAr~

Do i78G a !797 até a 11. 2DC..................................... !8:!09$197

PEr.A TltEsounAnlA DOS .•••

Em ordonados dos propostos por calculo rodando, segundo as addiçõos
da compotonto folha o suppl'Ímonlo nos ditos annos , , 6!:OIOSOOO

79:4!9,~797
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Quinto do 17SR a IS03,. ...... ,. ..... ,. .... ,. ........ ,.
Datas do prcfercncia, sorviços mincraos dos oscravos

da real fazonda, ensaios otc ,. ..

real de ouro pxtrahido das refpridas minas, ensaios, mineraes,
data de prefcrencias, até o dito anno de HlO3, foi de 174 marcos
6 oil.ava~, 8 grãos e 1/5, os quae~, pelo preço do ouro de lei ou
de 22 quilates, fazem a f]uaoLia de 16:71:3$175 (1). Qüe feito o
c:dculo do rendimento pelo. nltimos 10 annos de 179iJ, a 1803 (em
attençiio :is despezas de explor:1ções, guardas, e lavras de prefe
renda, etc. ) se conhece flue renrleram do quinto :1. ditas minas
naf]l1elle pprioelo 69 marcos, 6 oitavas, 48 !!f:lOS e 4/5 de ouro, o
qual pelo valor da lei por clllculo redondo foi d~ 21 :000$000. em
que se noUlm de maior ~ahida ou dl'speza nos refl'ridos 10 30nos
i4,:365~98iJ" (i). Que fpito o calculo pelo rendi menta e dt'o peza
depois do :Inno de '1800 em diante, em que a junta, aproveitando
orca~ião da vacatura de alcrumas propo tas dt'sta arrecadação, Ibes
diminuio os ordenado~, se vê que o rendimento do quinto
daquellas minas, no lriennio de 1ílOl II 1803, foi de 29 mllrcos,
2 onças, 112 g-rlios e 4/5 lIe OUI'i), os quae montam pelo toque da
lei a 2:80SnS76, e que a despeza feita unicamente com os orde
nado rt'~umido. dos actuaes propo~tos desla arrecarJarão, sem se
contemplar o do su"erinlend~nte, que não houve. foi de
4:8005008, em que se nota de exces o na despez:1 a quantia de
i:991$12'l, e por con, equencia um defi.c!t annual de 663~708

neste ramo da real fazenda (3).

(i) Extrato do rendimento do quinlo real, deduzido do oura extrahido das minas
de Cantagallo, rlata do proforencia, cm vorbas mioeraes etc., dosde o anno do 178
em quo so principiou a cabral' regularmente, ata o anno do 180~, do quo ha conta.

m5. onc. oito grs. quil.
i34" O., 6" tt t/5

93" 6" 6" 8" 1/5
4071t,, O" 6" to 4./5

Quo polo loquo a proço do loi fazom .. ,. _ ,..,. i6:i14Sli5

(2) DomonsLração da recoi La o despoza das nons minas do Canl.a~allo no periodo
do 10 anno" contados do 179'0 ate alio -IS03, ultimo de onho conta, sem alLeoçiio
ás despozas do oxploração, destaca montas, oscravos olc.

IlENDUIE:-iTO

Quinto do i794a l.SOa. .. ,..,. ,. .

Em reis so~undo o toquo da toL .

DESPEZA

Por um calculo rodando. so~undo as variações da folha dos
ordenados polas ordons do vico- dnado do 111m. Condo do
Rozende, foi a rlospeza com os ditas minas aos roforidos
to annos a cima cio ,. ,. ..

Maioria da dospeza sobro a receita ,..,. .

69" Ou 6" &. " 4/5
6:6346610

2i:Ono.,000
H:365fi9 4

(3) Extracto do rondimonto o dospeza do quinto do ouro das minas do Canta
gallo nos tros ann~s do l.SUI a l.S03, em que sonão fez pola junta surprimonlo algum
para o sou apl'ovolLamento.

RE~DIMB~TO

Quinlo do l.SOi a iS03 ,. .

Polo toqno e preço da lei. ..

ms. onc. oito gr5. quil.
29" 2.._ 0'" 42... 4/5

2: [J876
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Que os dizimas das plantações e cl'laçoes das sesmarias das
ditas minas, estando contratadas separadamente pelos tres annos
de iSO~ a iS06, á razão de 366~666 annuaes livres para a real
fazenda, e deste preço annual dedu idos 225~000 das congruas
do viga rio e coadjuctor da freguezia de CantagalJo, ficam iM 666
que reduzem o deficit ácima de 663$708 á quan tia de 52260lJ,2;
e que finalmente o computo do ouro extrahido das dilas minas
nos referidos tres annos de 1.801 a 1S03, segundo o calculo do
quinto recebido, sendo de H6 marcos, 2 onças, 27 grãos e i/5,
os quaes red uzidos á moeda de 6alJ,00, on de meia onça na casa
da moeda desta cidade, por calculo redondo deixaram de senho
riagem e carceragem a quan tia de 702n2lJ,0, de qlle provém a
cada anno 23lj,n080, que deduzidos dos 52:260~2 daEjuelle deficit, se
reconbece por final resultado poder-se computar o deficit annual
das ditas minas em 2871$962.

Do que fica exposto se vê que as referidas minas nITo podem
pagar o ordenado da sua superintendencia, o qual por provisão
do real erario de ~ de Julho do corrente anno se mandou satisfazer
pelo rendimento della , e que é preciso occorrer a este e tabele
cimento com uma providencia tal que, tirando-se deHe por
parte da real fazenda a utilidade de que é susceptil'el corno ter
reno rnineraliz3nte, se augrnente tambem a sua população e
cresça a respectiva lavoura, sempre mai pingue do quc a es
peculações mineraes, maxime em uma capitania maritima, como
esta, e em um teneno virgem, como se reputa o daquellas
minas.

Portanto, são desneccssarias nas sobreditas minas um superin
tendeute e um guarda-mór pago pela real fazenda, e que para
se evitar o extravio dellas se póde reduzir a despeza de 1.000i$000
na fórma dos seguintes dados:

Lo Que o Ouvidor da COlnarca tenha a jurisdicção contenciosa
nas materias de medição ou cOlltestnçiio de limites das referidas
minas, segundo a pratica t' legislação das Geraes, havendo
devassa aberta para os ca ·os de xtravio.

2. 0 Que se deixe minerar ou faiscar á toda e qualquer pessoa
nos terrenos del'olutos, dentro dos limites daquellas reFeridas
mina.

3. 0 Que haja alli a mesma casa de registro, que agora ha, mas
seja unicamente composta de um tbesoureiro com vezes de guar-

DBSPBZA

Pela folba dos ordenados, a saber ~

Ao guarda·mór aunualmonte .
Ao oscri vão , ., " " .•....•.
Ao tbosoureil·o .
Ao moirinbo .
Por anno .
Nos 3 annos do 1.80i a 1.803 ..

Excosso da despeza no dito triennio .
Deficit annna!............... . .

~OO/SOOO
5U08000
300:000
300$00

1.:600S000
4:80 18000

1.:99iSI~4

6638708
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•

da-mór, vencendo de ordenado 4,OOaOOO por anno e emolumentos
do reg imeuto dos guarda-mores; de um escrivão da recei ta e
despeza, e registro, com vezes de fi cal com outros 4,00$000 de
ordenado annual e os referidos emolumenlos; e de um meirinho
com o ordenado de :i!OO~OOO e os emolumentos que lhe são contados.

4,. o Que lodo o ouro ex trahido por lavras ou fai cação, derois de
quinlado na casa do resgi tro, se pague ás partes em moeda
provincial de prata e cobre, para o que será socorrido o referido
thesoureiro com a somma de dous ou tres contos de réis paI' qual'
teis, assaz ba tante para a dita permuta, ·vislO poder-se computar
de 8 á iDO marcos o maximum de todo o ouro annual mente extra
hido, das me-mas minas, fazendo- e este pagamento ou permu
tação segundo o toque tI'eral ou medio do ouro dellas bem limpo
e sem particulas hetereogeneas.

5. 0 Que para se occorrer ao extravio, e obviar a fraude
quanto é possivel, haverá naquelle reg-i Lro um livro de inven
tario de todas as laHas ou faisqueira do terreno mineral, ande
pela ordem alphabetica esteja lançada a lavra ou fai queira, o
eu districto ou situação, a pessoa que lêm ou lrabalha, e o

numero de escravos que emprega nesle serviço para que á
vista dos produclos recebidos de cada especulador, se po sa re
conhecer (segundo a qunlidade do terreno e serviço nelle em
pregados) se houve ou não extravio, <lvcrh:lIldo- e annualmente
o dito livro com a prodncção aurifera manire tada de cada lavra,
e com a quantia permulada pelo seu producto, depois de cou
duzido o quinto real.

6,0 Que todos os quarteis remetla o thesoureiro daqueJla casa
de registo á lhesouraria geral da junta, as im o computo do
ouro em pó do quinto real, como o do ouro permutado, que se
abonará pela importancia da reducção á e pecies cunhada de
6a1J.OO na casa da moeda de ta cidade, em credito da conta dos
supprimentos f~itos ao dito thesoureiro pela junla, vendo-se
a-sim annualmente no saldo da mesma conta a estilidade que
percebe a real fazenda nesta fórma de arrecadação.

7. o Que n permuta quo fica referida, feita em proporção do toqua
geral ou médio da ditas minas, se regule pelo valor de F500 a
oitava de ouro de 22 quilates ou de lei, i to depois de quintndo.
Dcando <lssim em perfeita equação a real fazenda com a fortuna
do mineiro ou faisqueiro.

8. 0 Que se prohiba correr como moeda o ouro em pó llaquellas
minas, para se evitar todo o pretexto de extravio, a que dão
lagar as transacções dos mineiros com os mercados de relTatões.

9,0 E' finalmente, para os mineiros ou fa isqueiros daquelle
districto sejam obrigados, sem remissão, a cultivar as esmarias
das suas datas. procurando-se assim, quando meno , um grande
excedente do trabalho daquelJa pOToação, que augmentará o
mercado desta praça e a exportação para a metropole de mais
generos privilegiados.

Sendo, pois, aquetlas minas na maior parte compostas de ter
renos lavadeiros, para onde as aguas carrearam o ouro da mon-
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tanhas no tempo das enchentes ou alluviões, verdade é de
admirar que, sem se explorarem as montanhas onde exi le, se
gundo a melhor theoria da natureza, a~uelle metal em betas,
folhetas ou veios nas fendas verticaes das rochas, ou ainda em
algumas horizontaes pelas alterações que têm som'ido o nos o
planeta, tenham tido tão diminuto rendimento as lavras de Can
tagallo, e que portanto seja sufficiente, para o seu aproveita
mento e augmento este pl,lllO, no qual praticamente se não póde
oppor duviLla ou emburaço algum, ~ão e tratando com tudo de
investigação, ou exploração das erras d'onde têm emanado para
aqucllas minas o dito metal precioso, porque pelos mais certos
prineipios da economin as despezas de exploração absorviriam
grande parte de productos de novas minas trapieheira, ainda
quando fossem ferteis; e no me"mo C:I o de serem atJUndantissimas
seriam sempre mais utei~:í S. 1\1. e ao publico as lavouras de café,
as ucar, e a criação de gados nas sesmarias dos sertões de l\lilcacú,
ainda pela maior parte incultas, du que as graudes Iovras de
Cantagallo e de outros sitios do districto do mesmo sertão .•

(Revista do Imtitltto Histodco).

Mina8 de ouro

• A entrada pela parte do Macacú principia pela estrada da fa
zenda de Mauricio Jo é, até outra fazenda que foi do Conego
Antonio Lope3 Xavier, aonde se acha um destacamento; con
tinua-se pelo rio abaixo chamado do COflego a Illesma estrada
até pr1ssar- e o dilo rio, da outra parte; depois óbe-se um morro
chHlllado Queimado, e por clle desce-se pela vargem chamada
da Bengala; passa- e o mo~mo rio da ou tra parte por uma pon te
feita de um pilU de leme, e logo continua-soo caminho da mesma
vargem para adiante, por uma pitada que se acha feita até o lagar
chamado Caveira, por se achar alli ullla caveira. de te 10g'l!' se
torna atravessar o mesmo rio para outra banda, subinóo- e o
morro pequeno. que fiea fronteiro, e seguinrto-se varias lombas ou
pequenos outeiros até o lagar chamado Banco das Pedras, por se
acharem a!li alg-um<l' cavidades no' roch dos Queo CerCAm. Se
gue-se outro morro chamado tambem Qlteim Ido: descido este,
continua-se 11 jornad;1 pela fralda elo me"mo morro até se encontrar
uma r,Jllcharia grande, nas margens de um pequeno lnrgo, que
erve para nelte descançarem os que então se acham naLjuulle

logar. Continua-se a jornada até o Rio Grande, assim challwdo,
que fica em pouca distancia, e logo pela parte de terra se seg-ue por
debaixo, até se encontrar com uma grande pedra com f~itio de
casa, debaixo da qua I dormem e descançam os que vão aquelle
sitio: passada esta, descendo-oe logo direito ao rio, acha-se uma
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ponte feita de outro grande pau, pela qual se passa para outra
banda, e Jogo se encontra uma serra que se deve subi r e de ceI'.

Continuando-se o caminho até se dar com outra grande ran
charia, á margem do mesmo rio, chamada Rrl1lc!taria do BI/rboza,
que serve de descanço aos caminhantes, deste logar segue-se
pelo rio abaixo até chegar-se a um carrego chamado de Santa
T!tereza, que fica em distancia de i50 braças: sobe-se o morro
grande que fica da mesma parte, desce-se para outra banda, e
Jogo se vê um pequeno morro que deve ser tambem subido e des
cido por um caminho quasi á pique, no fim da sua de cida se acha
um ribeirão, e depois de atravessado para outra parte se encon
tra outro rancho chamado do Martinho. Oalli segue-se outro
pequeno morro da Escada, do qual se descobre a serra ue Mac3hé,
chamada do Frade: segue-se pela fralda do dito morro da Escada
até encontrar outro morro pequeno, que se deve subir e desr.er
para a outra parte, e continuando-se sempre pela fralda deste
morro, se vai dar com outro ranxo chamado do Jaquatiba, que
tambem serve par3 descanço dos viandante _Deste logar continua
se por uma picada, que está na vargem tGda plana, e sem subida
alguma até se encontrar com outro pequeno morro, que se deve
subir e descer para outra uanda: logo apparece outro morro
g-rande'que se deve tambem subir e descer, e caminhando- e pela
b3ixa delle se vem á encontrar nma grande rancharia chamada do
Boaventura Paes, que tarrlbem serve para pernoitarem e des
cançarem os viandantes. Deixado este rancho, passa-se um pe
queno ribeiro para outra banda, e Jogo se encontra outro morro
pequeno, que deve ser igualmente subido e descido; apparecendo
uma gra nde va rg~m toda de ma tlo virgem: passada esta, pela
picada que nella se acha encontram-se duas pequenas subidas, e
de cendo- e vê- e outro grande rancho o de Caititú. Continuan
do-se sempre :J jornada se de ce uma pequena ladeira, e depois
de se atravessar um largo para outra parte, encontra-se outro
mofl'o pequeno chamado tambem do Queimado: de cido este
segue·se por Uilla pequena vargem até se encontrar um pe
queno rancho cha mado das Tres Cn,zes. Pas ando-se este rancho,
Jogo E:m pouca distancia acham -se dous paus todos cheios de
cruzes, feitas nos mesmos paus, que fizeram os viandantes para
signal e divisa da estrada para Minas Geraes : d'ali egue- e uma
picada que vai para uma serra acima chamada das Tres Cruzes.
Chegando-se ao aILo dessa serra, em (Jouca distancia do caminho,
encontra-so uma capoeira com outro pequeno rancho chamado
tambem das Tres Cruzes. Continua-se a jornada peja chapada
adiante até subir-se nm morro per/ueno : descidos outros tam·
bem pequenos e grotõe, segue-se até encontrar os ranchos
de José Lopes. D'ahi se continua pela vargem adiante, e tre
pando-se e buscando·se uma pequena subida, se vem a en
contrar com outro morro pelo qual e sobe até os g-rotõe , e
depois se desce á pror:urar a varg-em. Caminha-se por ella diante
e logo se encontra um pequeno ribeiro: passado este a outra parte,
continua-se á seguir o mesmo riBeiro ou riacho; caminhando-se
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pela vargem á diante e passando-se tres veze o me mo riacho,
segue-se pela picada, e se vai encontrar com uma capoeira,
onde se acha uma caveira challlada do Frade.

Pas~a- e d'ahi outro ribeirinho, o continua-se por uma picada
até chegar-se ::i outra capoeira chamada do Indios, por ter sido
aquelle 10f!ilr aldeia n'outro tempo. Continua-se a jornada pela
vargem adiante até se encontrar com outro grande rancho
chamado da Serra Grande da lavra, e passando-se este ran.cho
seguem-se tres pequenas subida:i, na descida da ultima se vai
dnr á uma baixa oude e acham tres páos grandes frontriros
uns aos outros, il no mais peqn no e acha uma pedra po ta em
cima de um galho, que puzeram os Indios como baliza. Ne. te
lagar se encontra um ri hei 1'0 que lerá duas braças e meia de
largura,ond já apparecem pintas de ouro. Passando- c o dilO
ribeiro segue-se uma grande lavra: uhindo-s e descendo-se
para a outra I arte segue-se o cêlminho até sahir em uma capoeira
chamada dos Indios; vencida e,:ta se encontra com um peqneno
capão de matto, e depois de ficar atraz, se vem a dar com outra
capoeira, que vai continuando até se dar outra vez no malta
VIrgem. Seguindo-se a pieada se vê outro corrego que terá duas
braças e meia de largur:] e já nelle apparecem tambem pi ntas de
ouro. Continua-se a picada, e em pouca distancia se encontra
uma encruzilhada com dous caminhos, um que leva á rilJa e vai
dar á Macahé, e outro que leva á baixo e vai sahir á umas
cachoeiras, que vão ter ás roças de Manoel Henrique Mão de
Luva Cl1opotó, chefe, principal cabeça dest'3s contrabandi tas.
Deste lagar segue o caminho pela roça abaixo, acompanhando-se
sempre o rio da lavra alé a distancia de iriD braças, aonde se
acha a famosa lavra deste' f,lcjnoro os.

Na encruzilhada já apontada, continuando-se pela lana ácima,
e caminhando-se p<lr3 as partes de MacaIJé pela mesma picada,
até sahir-se á uma capof)irn chamada dos índios. 'segue-se o
ribeiro ácima, procurando-se sempre a picada e seguindo-se por
ella adiante, em distancia de uma legua acha-se em uma yargem
um palmital, e nelle tres pequenos ribeiros, m um dos quaes
se encontra pinta de prata. Seguindo- e a pi ·'.lda até se encontrar
um ribeiro que faz grande su surro, nalle Lambem ha mina de
ouro. Continuaudo-se empre a picada, antes que acabe o morro
do ribeiro, em cima da chapada acha-se um pequeno ribeiro que
tem abundancia de pedras preciosas. Segue- ú pela picada adiaute
um dia de caminho, passa-se um rio chamado do Imbê, que
desagua para os campos de Goi tacazes: pa sado . te rio para
outra banda, caminhando-se s mpre para Macahé pela pi ada,
dons dias de jornada. acha-~e urna aldêa de jndias domesticas,
e passando-se um ribeiro grande, seguindo-se pela picada adiante,
jornada de um dia, encontra·se um ribeirão grande, onde se
vêm em grande quantidade topazios de varias côres. No
sobredito lagar chamndo das Tres Crllzes, se acha uma pedra de
amolar, e á mão esquerda, diYiza-se a l)icada que entra pnra
Minas Geraes: por elIa se vai sahir á uma aldeia, e perto della
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fica o rio Parahyba, caminho de dous dias; passando-se esta á
outra banda segue-se a picada que vai sahir á Igreja Nova,
districto de Minas Geraes .•

(EXTRAlUDO FIELllENTE DE DocmlENTOS OFFICIAE .)

OdgelD do barro verlllelho

I

( Percorrendo-se aqueJla porção da pwvineia do Rio de Janeil'o
que e tá situada entre a serra e o mar, encontram-se por toda
parte eollinas de pequena elevação, que apresentam fórmas de
gorros e pberico, ou ellipsoidaes. Examinando-se o terreno
que as constitue encontra-se no maior numero de casos, uma
terra vermelllil, ba~tante compacta, que é um barro arermto e pou
co plastir.o, o qual depois de Ievig-ndo deixa muita silica em grãos
com nrestas muito all'udas, e tnmbem se encontram, embora pe
quenas, nlrrumas palhetas de mica; em profundidade mnior, (de
3 a 6 palmos ordinariamente), já o terreno é menos barrento, e
pela levigaç50 e obtem n mesma silica como acima dissemos, e
até nas me mas proporções 21> n 35 % a quantidade de mica é
porém, muito mais consideravel, e as palhetas são muito maiore ;
nn' profundidade de 8 n i2 palmos e eucontra sempre rocha, que
é o gneis', mas alterado de modo que e esfarela facilmente; e
cste esfarelamento é devido sómente a decomposição do feld patllo
que se acha tran formado em I aotiu, em quanto o quartzo e a
mica estão inalterados, No referido bano encontram· e veias de
I~aolin, cujn e pessl1l'a variu de uma pollegda até um pulmo, e
raras veze mnis. Porém outra vezes se apre entam pedaços de
qurtzo di po tos de modo que parecem ter formado vieiras. Esta
dispo ição que ncabnmos de e crever póde ser perfeitamente
estudada em lagares, onde excavaçõe e desmoronamento formam
g.randes sec õe, como ncontece no morro de S. Antonio, rua do
Senado, Matnporco, Praia do Cajú, Ilba do Fundão, (Mara
cninguassú), em ,Ig-uu ponlos cln Ilha do Governndor, no Ingá,
etc, o mai bem caradel'isado , Uve occnsiõe de ob ervar nas
m:lrgens da Lagôn de MariciJ, e em duas collinns na fabrica da
polvora, no opé dn Sel'l'a da E ·trella ; uo pl'imeiro logar obser
V:l-,e em baixo o rrneiss solido, e toda as sua componentes
inalteradas, cortado em todos os sentido por numeroso vieiros de
feldspatbo, os quaes quando largos (2-'" pollegndas) encerram
frequentemente grupos de mica branca e preta; tambem veias de
quartzo sempre de mnio!' espessura que a de feld pbato, atra·
vessam o gneiss, o qual em muitos logares envolve pedaços,
ora redondos, ora angulares, com arestas um pouco gastas de um
gneiss de grãos mais finos, e portanto mnis compaclo; (nunca o

20
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pude achar cortado de vieiros): chama rei a e te o gneiss
antigo. Mais para cima, conservando a rocha aiuda uma côr
cinzenta vai-se tornando e broadiça, e o feldspatho alterado;
acompanhando-se a marcha da decomposição observa-se uma
mudança de côr cada vez mais carregada, a medida que se apro
xima da superflcie: o kaolin vai-se avermelbando, e ao passo que
isto acontece, a mica apresenta-se com menos frequencia, até que
desapparece inteiramente: então toda mas a é barrenta, e de um
vermelho ochraceo bastante carregado; acham-se pedaços de
kaolin braneo disseminados, conservando a forma do cry tal de
feldspatho, outras vezes elle forma vieiros, que na sua origem
ainda ão feldspatho: a pa-sagem é suces iva. Na altura onde a mica
principia a desapparecer ob en'a- e pedaço mais compactos com
um nucleo cinzento de gneiss an tigo, perfeitamente conservado.

Na fabrica da polvora, observei uma decomposição do gneiss
analoga, com a differença sómente de que o terreno alterado
assentava abrutamente sobre a rocha inalterada, tambem da su
perficie convexa. os pedaços de pedras expostos ao tempo, feld
sptho decomposto primeiro, era lavado pelas aguas, deixando
uma pedra muito carcomida composta de quartzo, mica e crystaes
maiores de feldspatho que otl'ereciam um aspecto particular: a
decomposição tinha logar em camaàas paralellas a face de fendibi
lidade, que alternavam com porções menos decompostas pela influ
encia das aguas; estas porções menos decompo tas, sendo as mais
resistentes, se conservaram firmes em quanto as outras eram
lavadas pela chuvas, de modo que o cry,tal parecia todo carco
mido. Este phenomeno parece que provêm das fenda do crystal
por onde penetrava por efreilo de capillaridade, a agua aturada
de acido carbonico, que é o principal agente de til decompo ição;
de modo que a acção chimica tinha lagar simultaneamente nas
paredes das fenda, e na superficie externa. A mica nos lagares
expostos 3,0 tempo deixava lambem ver a marcha da alteração
que soil'ria, palhetas (lue tiham cabido sobre o kaolin branco,
tingiam·no de vermelho em torno del/us, e as arestas de crysta
lisação iam desapparecendo; o que fazia com que as bordas e
fossem adelgaçando e diminuindo irregularmante; havendo por
tanto neste caso uma decomposição da peripheria pflra o centro.
As collinas, que não apre entum barro vermelho, apresentam um
nucleo de gneiss antigo, cortado (.lar grandes mas as felsitica ,
onde e nota rre~uente de 10('all1"ntos dos vieiras pOl' ellas
formados, e alg-uns principias de tratincação, qua i sempre rom
ca madas com pri 1fI ida no sen tido das faces. Outras vezes o nucleo
é devido a granito ba tante compacto, tambem ulcado por vieiras
felsiticos; a era ta que cobre todo estes Ducleos tem, quando
muito espessa, apena' tres palmos, e se comp-e de uma terra
acinzentada, qne, pela levigação, deixa muita arêa e mica, e é
cortada por camadas de feldspatho imperceptivelmente 'alterado,
os quaes d3s secções da crosta se apresentam como continuação
dos vieiras que atravessam a rocha. Exemplos destes podemos
observar na colUna qne flca entre o campo de S. Christovão e a
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Quin!!! Imperial na rua da Joanna, na pedreirà defronte do
aterrado, ena de S. Diogo.

O facto mais importante é que nenhuma dessas terras contêm
foraminiferos ou restos de inru orios, que de ordinario se acham
nos terrenos da alluvião.

II

Os factos mencionados parecem provi\r que o barro vermelho
que tanto abunda no Bra iI formando quasi sempre collinas,
deve a ua origem a decompo ição local do gnei s, e não é terreno
de alluvião como muita vezes se tem afirmado, o que se torna
ainda mai evidente pela falta completa de restos organicos, que
sempre se apresentam naquelles terrenos, obretudo as cascas de
alguns infu orios como: Navicula viridi o amphisbrena, 6 até
mesmo foraminiferos que se encontram nos pampas do Sul.

Demais o barro vermelho apresenta cam!lllas inferiores todas
as componentes de gneiss. O feldspatho qne corresponde a for.:.
muja:

AI S'i 3+ Rsi3

e modincado de modo que o ( :k e .a ) s'i 3 são decompostas peios
sedimentos 3tmosphericos, que se impregnam de acido carbonido,
sobretudo onde a vegetação é muito viço a, passando então a:

Si 3 + RC
sendo nqui R e K. e Na; e realmente encontramos a pouca pro
fundidade consideraveis quantidade de (K e Na) C principal
mente nos veeiros de k:lOlin, resultando por conseguinte um novo
corpo composto de:

Ai iii 3+~: {5'i 3+ s'i 3+ lÜ;

sendo li ultima com ponente pouco 11 ponco é acarretada pelas
uguas, de modo que só ficam as outras.

Oquartzo não ~om'e modificação algumn.
A mica tambem é decomposta pelas aguas infiltrada ; essa

decomposiç1io porém .ú se observa naquella onde o Rda fórmula
geral:

Ü i 3 +:R "i 3

e representado por K variando com algum Fe. Oprimeiro termo
da fórmula.

e pouco

o segundo passa a

Ai Sl3

'Fe s'i 3
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o oxydo ferroso transformado em oxydo ferrico é sufficienle
para dar a côr vermelha ao silicato d'alumina formado pelas de
composições do oulros componente., e temos assim o nos o barro
vermelho proveniente de alteração de rochas, e não de Illluvião.

No caso, porém, que o radical do sp.gundo termo da formula
geral para as micas fór composto de Mg e Fe, as aguas não tem
mais a inlluencia, que tinbam no precedente caso, agora apparece
a alteração do feldspatho, e só vestigios de decomposiçãú das
micas, que dão alguma côr amareIlada ou avermelhada a argilla.

III

Observamos nos valles,que ficam entre as collinas mencionadas,
grandes porções de terreno areento contendo bastante mica, so°
bretudo magnesifera; nas planicies, nos logares baixos, e nos
fundos de rios, vamos encontrar barro azulado, amal'ello e branco;
no primeiro encontram-se restos das cascas de infusorios, e uma
vez até achei alguns foraminiferos em um barro vindo de Santa
Catharina.

Ora, a existencia da arêa nos valIes prova só que as collll135
foram lavadas pelas aguas pluviaes, as quaes, descendo para
aquelles, correram com menos velocidadc, o que deu logar IJ
depositar-se as particulas de quartzo e de mica especificamente
mais pesadas, e só a argilla conservou-se em suspensão para sedi
mentar-se lentamente nos logares onde as aguas stagnaram' alli
as algas e infusorios que com o teDlpo vegetavam, produziram
bastante materia organic:a para reduzir o oxydo ferrico do barro
sedimentado, a oxydo ferroso, e assim dar logar a cór preta e
azulada.

Em outros logares a inOuencia das aguas correntes com os
agentes almosphericos hydrataram o oxydo ferrico, que tomando
a sua côr amarella transmittiu-a ao barro como se póde vêr nos
leitos dos rios, e nos logares humidos, onde elle se apresenta.

O barro tina pelo oxydo ferrico hydratado está sujeito a outra
modificação que o torna branco: as aguas contêlO, sobretudo em
logares pantanosos onde continuamente ha materias organiclls
em decomposição, não pequena quan tidade de acido carbonico, o
que igualmente se nota nas aguas das cbuvas e dos corregos que
atraves am o bosques; parte do acido combina- e ccrn o oxydo
ferreo, o qual se forma (pela inOuencia da mesma materia orga
nica) do oxydo ferrico. Ora, é sabido que a agua saturada de
acido carbonico é o solvente para o carbonato ferroso; temos por
conseguinte um agente que subtrabe do barro vermelho e ama
rello a materia cortlnte: no barro azulado o processo é mais
simples por não ser necessario admittir reducçJo. A solução de
sal ferroso facilmente se decompõe ao ar deixando oxydo ferrico
hydratado, dando assim origem a camadas de liroonites.

Do exposto segue-se: :lo que todas as formações de barro ver
melho na provincia do Rio de Janeiro e talvez de todo Brasil
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são devidas a decomposições locaes, e não a elIeitos de alluvião ;
2° que os barros preto, azulado, o amarello c o branco, são mo
dificações que o vermelho solIreu sobre tudo depois de transpor
tado pelas aguas, de modo que aquelles podem ser consideradas
product03 de al/uvião; 3° que temos um -caracter muito es ellcial
para distinguir os productos de decomposição local dos de allu
vião que é a quantidade de fragmentos de quarlzo ou arêa que
elles contêm, pois nos primeiros varia essa quan~idade de 25
a 35 % do seu peso, e nos ultimos ella nunca pa,sa de 1.8 %, •

(Badio ele Capanema.)
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Concessões Dara eXDlora~ão elavra [le lUlueraes

Capitão-md~' Custodio Ferreim Leite.- Portaria de 25 de Se
tembro de 1824.- Concede-lhe permissão para explorar ouro e
outros metaes na Comarca de Valença.

Visconde de Barbacena e Antonio de Souza Ribeiro. - Decreto
n. 1078 de Dezembro de 1852. - Concede-lhes permi. são para ex
plorar carvão de pedra em todo o territorio da província.

Irinêo Evangelista de Sou.:a (Visconde de lIiaucí;.- Decreto
n. 1088 de 13 de Dezembro de 1852.- Concede-lhe permisão para
explorar carvão em todo o territorío do provincia.

Caetano da Rocha Pacôl!a.- Decreto n. 1838 de 8 de Novemb,'o
de 1856. - Concede-lhe permissão pal'a explorar carvão de pedra
no municipio de Campos.

Alf?'edo Casemiro de Vasconcetlos c Silva.- Decreto n. 4522
de 13 de Maio de 1870. - Concede-lhe permissão para explorar
carvão de pedra no municipio de S. Fidelis.

Bacharel Francisco de Assis Vicim Bueno.- Decreto n. 478
de 11 de Set(lmbro de 1871.- Concede-lhe permissão para explo
rar turfa em todo o territorio da Provincia.

Jose Francisco de Magalhães e Calvino Me. Knith.-Decrelo
n. 5185 de 20 de DeEernbro de 1872.- Conce(l.e-Ihes permissão
para explorar carvão de pedra e outros miner<les na freguezia do
Ribeirão, municipio de Angra dos Reis.

Conselheiro João da Sil·va Ca?-rão e Antonio Jose Nogueim.
Decreto ll. 5189.- de 20 de Dezembro do 1872.- Concede-lhes
permissão para explorar carvão de pedra nas suas fazendas S. José
e S. Victorino, do municipio de Angra dos Reis.
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Commendador José lJfaria do Amaral.- Decreto n. 5201 de
11 de Janeiro de 1873. -Concede-lhe permissão para lavrar carvão
de pedl'a no Ribeirão de Mambucaba e seus affiuentes, no muni
cipio de Angra dos Reis.

Joaqtlim Carneil'o de lJfendonça e Joaquim Ovidio Saraiva de
Carvatlw.-Decreto n. 5459 de 7 de Novembro de 1873.- Con
cede-lhes. permis ão para explorar carvão de pedra e outros mine
raes no municipio, de S. Fidelis.

Commendadoy João Dias Cardoso e José Candido Teixeú·a.
Decreto n. 5563 do 7 de Março de 1874.- Concede-lhes permissão
para explorar ouro e ferro no municipio de Mangara tiba.

Dr. De Witt Clinton Van-TuyL- Decreto n. 3756 de 30 de
Setembro de 1 74. - Concede-lhe permissão para explorar mineraes
nos terrenos contiguos aos rios S. Pedro, Sant'Anna e Santo An
tonio e seus aflluentes, no municipio de Iguassa.

Joéio da Silveira Sampaio. - Decl'eto n. 5757 de 30 de Setem
bro de 187·1. - Concede-lhe permissão para explorar carl'ão de
pedra e outros ffiineraes, no municipio de Mangaratiba.

Dr. João Baptista Lacaille.- Decreto n. 5925 de 22 de Maio
de 1875.- Concede-lhe permis ão para explorar carvão de pedra
liO municipio de Maricá.

O concessionario obteve nm:!. prorogação pelo Decreto n. 6556
de 24 de Abril de 1877.

Lucas José Vieira Fen·a;;.- Decreto n. 6170 de 15 de Abril de
1876.- Concede-lhe permissão para explorar carvão de pedra, an
timonio e outros mineraes no municipio da Barra Mansa.

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto n. 6925 de 1 de Junho
de 1878. .

João Ch"ysostomo de Araujo Pereira.- Decreto n. 6510 de 1
de Março de 1877. - Concede-lhe permissão para explorar silicato
de alnmina nos municipios de Angra e Paraty .

.Antonio Att9tlsto Teixeira e José Joaquim de Oliveira Reis.
- Decreto n. 6-11 de 1 de Março de 1877.- Concede-lhes per
missão para explorar carvão de pedra e outros mineraes na fre-
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guezia de Mamcu ba em Angra dos Reis, e no municipio de
Paraty.

Esta concessão fai prorogada pelo Decreto n. 7173 de 22 de Fe
vereiro de 1879, e ainda de novo pelos Decretos n. 8236 e 8967 de
27 de Agosto de 18 1 e 30 de Julho de 18 3. .

Jose Pe)'eim Dias e Venancio Jose da Silva.- Decreto n.
6544 de 13 de Abril de 1877.- Conce'le-lhes permissão para explo
rar enxofre e outros mineraes nos municipios de Capivary, Ara
rauma, Barra de S. João e Cabo Frio.

D. llifaria Patlla de A,.:;eredo Cotltinlw.- Decl'eto n. 7139 de
25 de Janeiro de 1879.- Concede-lhe permissão para explorar
ouro e outros mineraes nas terras de sua propriedade, no muni
cipio de Nictheroy.

Esta concessão foi ampliada a todo o municipio pelo Decreto
n. 729 de 24 de Maio de 1879.

Jose Esteves Penna Firrne.- Decreto n. 7149 de 1 de Feve
reiro de 1879.- Concede-lhe permissão para exploral' carvão de
pedra na sua fazenda Taquary, no município de Paraty.

Gustavo AdolpllO da Silveim.- Decreto n. 7572 de 20 de De
zembro de 1879.- Concede-lhe permissão para explorar carvão de
pedra no municipio de S. Fidelis.

Jose Pinto de Castro.- Decreto n. 7573 de 20 de Dezembro de
1879.- Concede-lhe p~rmissão para explorar ferro no municipio
de S. Fidelis.

Luiz Schreiner, Freh)'ico von Hooulot::: e Lui::: Boulieh. - De
creto n. 7606 de 10 de Janeiro de 1880. - Concede-lhes pel'missão
para explorar kaolim e outras substancias mineraes apropriadas á
fabricação de porcellana.

Bachal'el Vicente H Itett Baceltar Pinto Guedes.- Decreto n,
7652 de 14 de' Fevereiro de 18S0. - Concede-lhe pel'missão para
explol'ar carvão de pedra nas terras de sua propriedade, no muni
pio de Angra dos Reis.

Esla concessão foi ampliada á. todo o Municipio pelo Decl'eto n.
77000 de 4 de Maio do mesmo anno.
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João da Silva Montei,'o.- Decreto n. 7675 de 28 de Fevereiro
de 1 80. - Concede-lhe permissão para explorar mineraes na ba
cia do rio Pirapitinga, no Municipio de Rezende.

Joaq"im Emygdio Venancio da Rosa, ManfJel Joaquim Netto
e F"ancisco da Fonseca Leal Al'l1aut. - Decreto n. 7823 de 13
de Setembro de 1880. - Concede-lhes permissão para explorar
carvão de pedra e outros mineraes 00 Municipio de Cabo Frio.

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto n. 894 de 24 de Fe
vereiro de 18 3.

Antonio Leopoldo da Silva Campista.- Decreto n. 7939 de
Dezembro de 1880.- Concede-lhe .permissão para explorar' ouro e
outros mineraes no Municipio de Nova Friburgo, Comarca de Can
tagaUo.

Lui:: Fortes ele Btlstamante Sá. - Decreto n. 8143 de 18 de
Junho de 18 1. - Concede-lhe permissão para explOl:ar ouro e
outros mineraes no Municipio de Paraty,

Alexandre Spelt::.- Decreto n. 358 de 24 de Dezembro de
18 1.- Concede-lhe permissão para explorar metae e mioeraes
no logar denominnào Illgahyba do Municipio de Mangaratibn.

Dr. Fryderico Mal'inho de Azevedo e Hem'ique Marques Lis
bôa.- Decreto n. 8449 de 11 de Fevereiro de 18 2.- Concede
lhes permissão para explorar mineraes no Municipio de Nova Fri
burgo,

Banío ele Nova FI·ibtwgo.- Decreto n. 8420 de 11 de Feve
I'eiro de 1882. - Concede-lhe permissão para explorar minas de
chumbo e outros metaes na Freguezia de São João Baptista, elo Mu
nicipio de Nova Ft'iburgo.

F,'ancisco Rodrigtws Arêas.- Decreto n. 8480 de 15 de Abril
de 1882, - Concede-lhe permis ão para explorar ouro, cobre e ou
tros mineraes nos Municipio. de Campos e S. João da Barra.

DI'. Antonio de Castl'o Lopes.- Decrelo n. 8490 de 22 de
Abril de 1 82. - ConceJe-lhe permissão para e'\plorar carvão de
pedra no municipio de Angra dos Reis, freguezia de lVlambuca.
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Felisbino Al(,'edo Gtlimat'aes e Antonio José de Oliveira M ar
ques . - Decreto n. 8591 de 17 de Junho de 1882. - Co nce:le-Ihes
permissão para explorar ferro, aço e outros mineraCls no municipio
da Conservatoria, comarca de Valenç:l.

Os concessionarias obtiveram permissão para lavrar pelo Decreto
n. 8828 de 30 de Dezembro de 1882.

José Luiz de Vasconcellos Parada e Sou:ra.- Decreto n. 8650
de 24 de Agosto de 1882,"':" Concede-lhe permissão para explorar
ferro o outros mineraes no municipio da Conservatoria, Comarca de
Valença. ,;

Izaias José Cavalcanti.- DeCl'eto n. 8677 de 16 de Setembro
de 1882. - Concede-lhe permi são para explorar ouro e outros mi
neraes no lagar donominado Seio de Abrahão, municipio de Nova
Friburgo.

O concessionario obteve permissão para minerar.

Francisco Marques Teixeira.- Decreto n. 8702 de 7 de Ou
tubro de 1882.- Concede-lhe permissão para explorar mineraes
combustiveis e outros nos municipios de Mangaratiba, Itaguahy e
S. João do Princip·e.

Vicente de Paula Seabra e out?·o.- Decreto n. 8713 de 17 de
Outubro de 1882.- Concede-lhes permissão para explorar ferro e
outros mineraes nos lagares denominados Todos os Santos, S. José,
Cachoeira, Exílio, Santa Rita e Santo Antonio, no Municipio da
Censervatoria,Oomarca de Valença.

A.ugusto Rufi'YlO Fructuoso Gomes. - Decreto n. 9178 de 29 de
Março de 1884. - Concede-lhe permissão para e:s:plorar ouro e
outros mineraes no IPunicipio do Pipar.



PROVINCIA DE S, PAULO

LIMITES

Esta Provincia confina ao Norte com a de Minns Geraes; ao Sul
com a do Paraná e o Oceano AtlanLico ; ao Oriente com a do Rio de
Janeiro e O mesmo Oceano ALlantico, e ao Oc'cidente com ns Pro
vincias do finas Geraes e MaLta Grosso.

POSIÇÃO ASTRONOMICA

A Lat. de S. paulo comprehende os parallelos de 19° fW' e 25°
15'; li Sl\l\ LonS". fica entre 56° 1.00 1.8' oriental do meridiano
(Iju tado.

CLIMA

Oclima desta Provincia é temperado e muito semelhante ao da
Europa.

CO~~ARGAS

i" CAPITAL"

:Municipio . S. Paulo.

2" CAMPINAS

Campinas.

3a SANTOS

» Santos. S. Vicente e Con
ceição de Itanhaen.
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4" TIETÉ

Município................... 'l'ieté.

5a ATIBAIA

» Atíbaia e Nazaretb.

6" ITÚ

Itú, Indaiatuba, Monte-MoI' e
Cabrellva.

7" JACAREHY

Jacarehy, Santa Izabel, S.
José da Parahyba, Santa
Branca, Nosso Senhora do
Patrocinio e Cruzeiro.

8" LORENA

Lorena.

9" ITAl'RTININGA

Itapetininga, Capão Bonito
do Paranapanema e Sara
puby.

1.0" SOROCADA

. . ... . . . . ... ..... . . Sorocaba e Campo Largo.

11a BRAGANÇA

................... Bragança e Santo Antonio da
Cachoeira.

i2" GUARATINGUETÀ

Guaratinguetá.

i3" TAUDA'('É

'l'aubalé e Redempçlio.

i4" BANANAL

Bananal.

i5a S, ROQUE

. . . . . .. . .• . . . . . . . . . S. Roque, Una, Piedade, Co-
Lia e Araçariguama.
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Municipio , ..

16" ARÊAS

Arêas e S. José do Barreiros.

.................... ..

»

17" MOGY DAS CRUZES

Mogy das Cruzes e S. José
de Parabytinga.

18" S. CAllLOS DO PINHAL

S. CBrlos do Pinhal e Brotas.

19· s. SEBASTIÃO

S. Sebastião e Vil/a BeIJa da
Princeza.

20" CACONDE

Macaca.

21.· PINDAMONHANGABA

Pindamonhangaba e S. Bento
de Sapucahy.

22" S. LUIZ

S. Luiz e Cunha.

23" LIMElllA

Limeira e Patrocinio das
Araras.

2q· nATATAES

.......... o.·· .... · .. Batataes e CajunL

25· s. SIMÃo

Ribeirão Preto e S. Simão.

26" CAPIVAllY

Capivary 'e Porto Feliz.

27" TATUHY

•• , •••••• 00 ......... • Tatuhy .

28" AMPARO

. , ..... ' ... ' • , . . . . . Amparo, Serra Negra e Soc-
corro.



Município .

31S PROVrNCIA

29a BELÉ~Í DO DESCà.LVADO

Pif/1S inunga e Bethlem do
Descalvado.

30" UBà.TUBA

Ubatuba.

3ia PAlIÁltYBUNA

Parahybuna c Natividade.

3211 s. JosÉ DOS CAi\lPOS

Caçapava e S. J o Sé dos
Campos.

33a XIRIRICA

.............. ' . .. . Xiririca e Apiahy.

3411 IGUAPE

................ '.' Iguape, Cananéa e Jporanga.

35" i\lOGYMlRIM

l\1og-ymirim, S. João da Boa
Vista, Penha do Rio do
Peixe, Mogy·GuasslÍ. cEs·
pirito Santo do Pinhal.

36" PIllACrCA DA

Piracicaua.

37" CASA BI1ANCA

Casa Branca.

38" JITNDIAHY

................... Jundiaby e rtatiba.

30a QUELUZ

................... Queluz e Silveil'as.

qO" s. JOÃo DO RIO CLARO

S. João do Rio Claro.

4ia ARARAQUAI1A

Araraquara c Jaboticabal.
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4,2n JAI:JÚ

Município................... Jabú e Dous Corregos.

43" LENÇÓE

.' ... '" . " " . . . . . . Lençóes e Santa Cruz do Bío
Pardo.

4,q,n BOTUCATÚ

Botucatú e Rio Novo.

4,5'" FAXINA

Itapeva da Faxina, S. Se
ba tião do Tijuco Preto e
Rio Verde.

4,6n FRAl'icA DO IMPERADOR

Franca do Imperador e
Santa Rita do Paraizo.

JASID.AS MI~ ERAES

AIcatrazes. - Grupo de ilhas ao Sul de S. Sebastião.
Segundo informações fidedignas na ilha cm questão encontra-se
phosphato de cal tão bom como o d(ls ilbas do arcbipelago de Fer
nando de Noronha na Provincia de Pernambuco, e nos Abrolhos
na de l3ahia.

Apiaby.-Este rio nasce na cordilheira que demora ao ori
ente do Iguape, e vai Jancar-se no Paranapanema depois de regar
o Municipio de seu nome. 1 as mnrgens do Apiahy existem minas
de ouro as quaes tendo sido exploradas pelos primeiros colonos
portnguezes que 3portaram 30 Brazil no começo do seculo pas ado
acham-se hoje abandonados.

No Morro Desmoronado encontram-se pyrites contendo cobre e
gangas de quartz branco, e no Morro Branco um metal côr de
chumbo [orm3do de finas veias e C3010sas e muito duras, que
resistem ao fogo e li todos os reagentes.

O Morro do Ouro pertencente ao Municipio de Apiahy é iguaI~
mente mui rico, 3cbando- e as mina alli existentes em com
pleto abandono.

Araraquara.- Possue muito ouro na montanha e no
rios das Cruzes e Peracicaba.

Batatal.- Este rio nasce na serra negra e vai de aguar
no rio Igu3pe, nas vizinhanças do Iporang3 e do Jucupirallga
E' rico em minas de ouro que nunca foram explof3das.
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Botucatú.- Termo da Comarca de seu nome, nn serra
que demora entre os rio Tieté ao Norte c Paranapanema ao Sul.
Possue minlls riquissimas de cobre de excellente qualidade.

Botupóca.- Esta montanha, cujo nome na lingua Gua
rany significa - montanha de fogo -, não é enão um volcão
extincto. E quando as im não fora, a ua configurJ1ção perrei
tamen te igual na ba e seria bastante para convencer de que um
chuveiro de lavas cabira, em qualquer tempo, do vertice hem
centralmente collocado em loda a redondeza. Não é raro em
noites de luar observar-se que vultos semelhando a forma de
um todo de mulher, sejão vistos á di tancia nas fraldas de ta mono
tauha de vanecendo-se depois ao mais leve sopro da viração,
Demora a montanha, em cujo alto existe uma especie de lagoa
de forma arredondada, que não deixllll menor duvida de ter sido
outr'o1'a a cratera de um volcão, á margem do rio Hibeira, entre
os Municipios de Iguape e Xiririca.

Caçapava. - E te Município faz parte da Comarca dtl
S. José dos Campos. Possue minas de carvão de pedra.

Cananéa.- Municipio ao sul da Provincia, nas proximi
dade de Iguape. Na cordilheira que corre parallelamente oom
o mar, existem minas abundantes em ouro, prata, cobre, e tanho e
outros mineirae .

Capivary.- Este rio atrave 'sa o Muni ipio de seu nOUle
na Comarca de Constituição. Pos ne combustiveis mineraes de
excellen te qual idade, já examinados pelo finado Dr. Burlamaque,
antigo director cio Museo Nacional.

Cunha.- Município primitivllmente conhecido pelo nome
de Facão, em consequencia de ser assim denominada a serra que
alli demora, passando depois a ter a denominação que actual
mente possue em bonra ao Conde da Cunha por ter elevado a po
VOllÇão á categoria de Villa. Na s na exi tem abundante jazida
de ouro, que foram lavra das em i660 por varias handos de aven
turei ros, havendo ali i uma lagoa conhecida pelo nome de - Lagõa
Sêcca, em cujas margens um padre que havia fugido das cadeia
de S. Paulo apanbára muito ouro, com o qunl presenteára a um
escravo que o tinha acom pauhado, dizendo-Ihe,-loma e. se ouro,
- e apontando para a lagõa accrescentára - alli tens a tua for-
tuna. . .

O município de Cunba cQnfina com o de Parat)', na provincia
do Rio de Janeiro, onde lambem pre urno-se a existencia de
grandes riqüezas mineraes.

Facão. - Esta serra é uma ramificação da dos Ol'g-ãos e de
mora nas proximidades do municipio de Cunha, e do de Paraty, na
provincia do Hio de Janeiro.

Em 1.660 um baudo de aventureiros, embrenhando-se pelas
mattas, entregou-se ao serviço de mineração de ouro nas cabe-
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ceiras lln Pumba, e em nma lagua conhecida [Jelo nome de
Lngca Sécca.

FIl"anca. - Comarca ao oc 'i dente àa provincia, nos seus
limit s rom a de Milla Geraes. l\e'ta comarca dcsl"obriu-se no
anno de 188ft, Ullla I:,vra allUodanle de di;II!lanles pequeniuos e
de muito boa agua. l)ue e·t~ sendo trab;dllada IJOr mineiro 'qUl:
do diver as partes tem a/Uuido 6l)uellas par:!!,"cns.

Em tudos 0$ t:orregos que cortam o lcrritorio da comarca exi .
tem talllbem perlr:ls prl'ciosa .

. Guapul·u~lldu"a.-Este rio é confluente do Hibeira: tem
G braça' de larg"ura e 7 teuua de extensüo, llossue lavra' de
ouro, quc n50 l' tflo c got:ldas, nos ribeirõe da' Mortes, Pilõe e
~aot'Anna, 110 call1inllo que segue de lporaoga pura a fre!:ruezia
de Paran:IIJallellla.

Guaraçoya a.- Serra distante tres leguas de orocaba
- l'\ella exi,:te uma j Izida de prata e na suns vizinlJança
outra de carvão. A p;l'ande fabrica de ferro de S. João de IlJaoema
delllDnl-lhe nas pruximidades.

Ig·uape. - Municipiu (la comarca de seu nome, nas pl'oxi
midi,Jt's da la~óa Cwhel:Íua pela denoll1iuação de c jlar Pequeno '.
Abundante$ Illina de ouro, cbumbo e outras metue exi ·tem no
rio Iguape, que nào têm sido lavradas pelos respecti\'os conces
sionarios.

O rio 19u~pe na ce no di Lricto de ApialJy e, f11zendo volta
pela cOl'llilheira na direcç50 de Oeste para Nordeste, pa sa pela
cidncle de seu nome, indo depois mistur<lr su~s aguas ccrn a du
OCPilOO.

Em iG7\-! eÀpedill O. Hodri"o CasteJ1ú J3/anco regimento pHra u
'erl'iço dil re-pceU as minas,

Ipauen"la.- Este ribeiri"lo ti af11uente do rio 'orocaba, es
tandu lia sua I!largelll esqncrdil [tE ent n fabrica de ferro que
ali i existe.

A mina d ferro conhecida pelo nome d~ Gnaracoyava ou
Araçoiab~ foi d,' coberta em 1578 por t\Jl'on,o '3rclinha.

Explurada em 180i\, só em '1815 ['ai monln a aguella ['abric,l,
'ob a in'pecçiio du lllarquez ue I.'nln13.

Iph'ang·a.- Eslr rilJl'iri1o dl'mora no IIl'1nicipio ele Xiririca.
na~ .'Izwt\;lu(jas tia CilCIIOp.iras CClracol, ~'unil p, 'ele PecG~do .

. o ~Irraia" ele lpiranga ':-.istclll ricas InVfiJ' de ouro, que e·tão
abandouildas, encolltrando- e apcnas restos de formaç50 podo
gnica em delllasla pobre sendo o terreno silicioso ou aruilloso
de divel"ü' malizp_.

Iporallgn.-E:;le rio tem 10 braça de Inrgur~ oa ,ua em
bOt"i1dula, é ue fundo muito desiguill e n50 e lJre'ta :\ nave
gaçãu. Possue Lllinas important.e de chumbo c ouro, () grandes
depositos de cal de r. r azulada,

21
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As minas ~e chumbo ~brang-p.m tres leguas em quadro, segundo
affirma o Engenheiro Luiz D'Ordilll, e acham-se visiveis nos
morros do Chumbo, Agudo, Agudinho, Agudo Grande e cabe
ceiras do ribeirão do Taljuoru .ú; as de ouro exi,lem em terras.
que outr'ora pertenceram a UIIl lal c~piLão Francisco Luiz.

A freguezia de IlJorang~ eSLá assente á margem direita do rio
e é vizinha do districto de Apiuhy.

Itapetininga.- Municipio proxiOlo ao de Itú, '12 leguas
pouco mais ou Il1tlllOS ao Sul de Sorocaba. E' abundante em jazidas
de ouro, que nâo Lêm sido lavradas.

Itapeva da Faxina.- Neste municipio descobriu o
cidad.lo Urias Ellliglliu Nl)gueira de Bilrro , pelos annos de f8M,
ou -18iã, nm Iwnito diam .nte; e tendo Sido submettido á analyse
o cascalho em que fora encoutrada essa pedra, reconheceu- e ser
abundante em outros mineraes de valor_

Itapitinguy.-Este monte demora no município da Ca
nanéa ~m frenle ao logar conhecido pelo nome de Estaleiro.
Passa por conter grande riqueza em ouro, segundo é voz gera
enLre os moradores daq uella pnragens. .

Itapitinioga.- E ta comarca possue minas de ouro,
carvão de pedra, petroleo, aspbalLo e naj.Jhta.

As jazidas carboniferas existem em terra do cidadão Delphino
Vieira de Medeiros.

Itararé. - Este rio demora na freg-uezia de S. Sebastião
do Tijuco Preto. Possue minns de can'ão de pedra e outros
minerae , tanlo no leito e margens du mellcionado rio, como nos
terrenos circuOlvizinhos.

ItiUlel-im.- Esle rio demora no municipio de Iguape. Nos
terrenos que lhe ficam nas adjacenclas existe uwa mina de cobre,
que parece ter sido outr'ora explorada.

Itupava.-Este logarejo demora nas vizinhanças de Soro
caba e do murro Araçoi<.lba. Alli existe uma mina de prata, que
acha-se abandonada ha quasi dous seculos, talvez por ser consi
derllda de pequena.riq ueza.

Jaguary.- EsLe ribeiro na ce na serra que dá parfJ os
lados du Picú na Provincia de Minas, e vai dl-'silgu'lr no Pnrahyba,
proxiOlo a ~. José dos CamIJos. Possue lOinas de ouro, que alUda
não forllm exploradas.

Jaraguá.- Estn serra demora nas vizinhanças deS. Paulo,
qua tro leguas pouco mais ou menos, e éabuudan tis ima em ouro.

As mm~s que aI/i existem foram descobertas em 1590 por um
tal Aiflmso S~rdinha.

O uuro encontra-se no casmilho, coberto por uma camada de
terra Lle alluviâ) de cõr vl'rmelha rerruginoza.

O Barão dE' Escbwege na sua obra - Pluto Braziliensis - faz
m.enção dessas minas nos mesmos termos acima expostos.
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Joaparanduba.- Rio entre o dos Pilões e Pedro
Cuva , na ribei I a de Iguape. Possue minas riquissimas de ouro c
de outros metaes.

Jucupiranguioha.- Este rio de agua na ribeira de
Iguape Pos ue. luinas imlJortantissimas de ferro superior ao
de Ipilnellla, e algumas de chumbo.

Juque....y.- TO morro do Cabp.1l0 Branco existem jazidas
de ferru de superior qualidade, que nunca foram exploradas.

Juquiá.- E·te rio desagua acima de Iguape 1.9 leguas e
di ta il Lia rio S. Lourenço. Possue minas importantissimas de
ouro, que e ·tão abandonadas.

1\l:or1"o de S. João.- Este morro demora no muni
cipio de Ióuape e é um dus braços da serra da Cadeada. Possue
granito, ;:neiss, quartz, feldsteiu, porphydo, e schistos argillosos
e siliriosos. .

Os frades da companhia de Jesu estabeleceram neste morro
grandes lavra', que com as de Apiahy der~m lagar ao estabele
menlo de UlUa coisa de fundição em Iguape, devendo-se acre
ditar, á vi:'ta de escripto deix.aLlos por elles, que em todas as
serranias daqllelle 1I1unicipio ex.istem ilUmensas riquezas em
prata, cobre, estanho e outros metaes.

Onça.- Deste rio remetleu o naturali ta Carlos Rath ao an
tigo director do Mu eu racional, Dr. Burlarnaque, amostras de
xcellente combustivel mineral, que, tendo sido allalysadas,

foram julgadas de boa qualidade.

Paranapiacaba.- e ta cordilheira existem minas de
ferro e estanllO, no e paço que vai de Tiete á Mogíguas,ú, segundo
a1firma o abbade Reillhal'L, na sua Historia PhiloSltphicJ, de
S. Pallla. .

A cordilbeira de que se trata epara o município de S. Paulo
do de tiantos e é um braço da erra do Cubatào.

Pederneiras.- 'este rio exi te excelJente combu tivel
lI1ineral, egundo as analy e feitil pelo Dr. Burlamaque, antigo
Direclor do Museo Nadonal, em uma:' elmo tras que lhe foram
remetLida pelo naturalista Carla:, Rõ,rth.

O rio de que e lra~a é um do brat;Qs do Tieté.

Pedras. - Este rio desagua no Ri beira: tem cinco leguas de
extensão e quatro braças de largura. Possue pedras graníticas.

Pedro-Cubas:- Este rio demora ao sul da Jporanga e
desilgna no RilJeira. E' rico em minas de ouro ~ outros me13es.

Pilões.- E:,te rio é confluenle do Ribeira: tem tO leguas
de extensao e 5 1./:2 braças de largura. Possue antigas e ricas
lavras de ouro.
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Ribeil"a.- Este fio nüsce nas senas do lllunlclplO de
ClHllibn, p"ssa pelo districlo de Iguape, banha Xiririca, e vai
lançar-:e no oceano. Possue miua- de ouro, uhumbo e oulros
metaes ~reciosus.

Ribeh·inho.- Este rio nasce no Ribeira, munir.ipio de
Apial,y _ Po~sue lavras antigvs de ouro no bruço Sanla Hila,
Sanl'Aona e Lorena.

O rio 11:1s,'e 11V fazenda dos Porcos, nos Ca Ul nos Gerae ; lem de
barra 1,11.5 bra~as de largura, dna. de fnndo, bem a Silll dous

. canaes tiio fnndos, qne deix;,m eulrar qmllqner navio.
a 'o das Lavras. Dramantinas.- E le rio é nü

vog:lvel :lpena~ por cs~aço de lh de Illgna, e :tlraves a uma ex
ten~ão desuonlJecidn, Segundo nfirmalll os halJilanle de Apiab)',
neste rio exislem Iõtvras diamanlinus e minas de onl'o que se
acllam abandonuda .

Rio do Morro Escah7ado.- Esle rio percorre o
tl3l'rilorio de Apivliy, ~ossue sele leguu de exlensão, e li n;lvegavel
por espaço de duas apenas. Possue anligas lavras do ouro que
eslão abandooildas.

Rio do Peixe.- Nesle fio existe uma riquissima mina
de ouro que COllleçOll a er explornda pelos primeiro colonos
pOrlugnezes que vieram ~al'a o Brazil.

O rio do Peixe demora na comarca de Mogymil'im.
Rio S. Loul"enço.- E te rio dista 11 leguas da foz do

.TuC]uiá, nasce no luuniuipio de Itapec,'rica e de.agna no lu
g-uayaçú. Possue minas 3bundanlissillJa de ouro, qne nunca
foram exploradas.

Rio Verde.- Kas margens deste rio, 11 conselheiro
Martim Fruneisco HiLJeil'o de Andrada, em uma viagelll que fez
:is minas da provineia, encontrou granadas e onlrelS pedra'
preciosas.

O rio de que se trata demora ua r:omal'ca de Faxina.
S. José de Darreh~os.-E,le município raz parle da

comarca tle Arêas. Po;sue minas importa11le~ltle cnrviio tle pedra.
S. Sebastião.- Termo da comarca de Santo~, em uma

ilh~ que lhe fica ao norte. Possue lltina de ferro do superior
·qualidade.

S. VicenLe.- Vilia 3nlig3 da coman::J de Santos. Possue
minas alJUlldanlt~S em ouro, estanho, lJismutho e outro llletMs,
sentll) aS jazidfls de l'stan 110 descolJel'tas por uns c;l~adores que
andavam errantes pelas matas do municil)io no começo do seculo
passado.

Sant.o ADJaro. - Neste municipio existem jazidas de
feno de superior qualidade. .

As minas demoram pOllCO distante do rio dos Pinheiros e foram
lavr3das durante o dominio hrsp' nllf\l.
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Sapatú.- Este rio demora no mllnlClplO de Xiririca e é
abUllll,dlle em fdJ'ro e oull'o~ metnes preciosos.

Serra de Arjria3a. - E 'ta selT~ demora nas proximi
dade,; lIo morro da Vigiu, no lI1unicipio de Ig'uape. Pos, ue cal
primiliva, ~Chl:lo -siliciosos e fildslein-porphydo.

Taqual'ussú.- E te ribeirão demora nas immediações do
rio Ip"r;'llgn. E' llbundnnle em chumbo, segundo aflirma o en
genh~iro Luiz D'Ordan.

Tatuhy.- Municipio da comarca de Itnpetininga, nns im
mediações de oracaba. O engenheiro metallurgico .T. H. Bredel
descobriu carvão de pedra nos terreno~ deste lllunicipio, quando
alli andou em trahalhos de SlW profis ão.

As minus de carvào exi tem nas cabeceiras do rio Tatuhy.
Taubaté. - Cornnrca importante, á margem da estrada

de ferro - S, Paulo e Hio de Janeiro -. Possne minas importante
de ouro e carvão de pednl, que não têm "ido exploradas.

Tieté.- E~te rio nnscc na erra do Cuhutào e atrnvessa
a c:1pital dn provincin. Pus~ue OlHO, estanllO e outros metae~, bem
assim omhustivci~ rninernes de excellente qualidade, segundo
a allaly;;es feitns jJf'lo Dr. Burlnmnque, em umas amostras remel
tida' peJo natural ista Cario' Rarth.

Tijuco de Dentro.- Este riheirão demora ao sudoé'te
de AplaLJ . Pos'ue ja'pe i1IlJai'ello listrado dr. vf'rll1elilo, pedreiras
porosas e outras preciusidadl's, como marmore igual ao de
Carrara, de côr muitissilllo cry t;dina.

Turvo.- Este rio demora no municipio de rguape. Possue
ferro superior ao de Ipanema, e tamuem chumbo.

Ubatuba.- Comarca ao Norte, limitando com a provincia
do Hiu dl\ Jillleiro. As minas de \luro e outros melae existentes
nesta comarC:l nãl) têm sido expluruda .

Vapul'unduba.- ArraÍ<11 e ribeirão li margem direita do
rio Hilleil'a, uo munlcipio de Xil'irica, No arraial encontram·se
vestigios de gl'andr. mlneraçà() dr. ouro.

O conselh"iro Martim Francisco R'ibeiro de Andrada, visi
I.:mdo e as minas em 1805, applicon-Ihes o distico de Virgilio
Carnpus ubi T1'O?/lb fui!.
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APPENDICE

Mineràlogia

• Ha minas de ouro, prata. cobre, ferro, enxofre, pedra hume,
magnete, pederneiras, pedra c~lcarea, grauiro. ped:'tl de amolHr,
dita alJar, tabaliolla, rubins, diamantes, e diversidade de outras
pedras preciosas. »

(lIlanoel AY1-es do Cazal. - COItOGR.APIlIA BR.AZILICA.)

« Esta provincia possue cryslaes de rocha. agatbas, calcedonias.
coralinas, ouro, prata, bismutho, chumbo, ferro, carvão de pedra
e outros mineraes .•

(Joaqltim Manoel de l1Iaccdo.- COR.OOR.APBlA DO BR.AZlL.)

• Ouno.- Propriamente nesta província só são conhecidas ns
minas de Jaguará, rio do Peixe, Paranapanema e Iporanga.

CHlTh1BO.- Só são conhecidas as de Iporang:l, Sorocaba e
Iguape.

FERRO.- As montanhas do Araçaiaba, em Sorocaba, são de
riqueza extraordinaria em ferro mag-netico.

Está alli estabelecida U/l1a fabrica bem montada sob as vistas
do governo geral.

Ha ig-ualmente em Santo Amaro jazidas de ferro pouco adiante
do rio Pinheiros. No tempo do dominio he panhol, alli houve
uma fabriGa.

Na margem do rio Juquery está o morro do Cnbello Bl'3nco,
que tem depositas de ferro.

CARVÃO DE PEDllA.- Tem-se descoberto diversa minas de car
vão de pedra. As mais conhecidns sào as de T,lllbaté, Caçapava,
Tatuliy, Itapetininga e S. José dos Barreiros.»

(.Toaq~tim Floria-no rle Godo?!. - GEOGR.APlHA nA l'R.OVINCIA PP.
S. PAULO.)
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« MINAS DE CHUMBO DE IpORANGA.- As min:;s de chumbo do
Iporanga são f.al vez as mais importantes deste metal que por ora
se conbece em lodo o 1111 perio.

A IlIllln, ou, "elo menllS, os indicias lia sua existencia, datam
de 1832; sómenle em 18d7 é que e teve muis alguns esc/areci
mentlls quallto á un illlportancia.

~el!undo IJre ulllpção do eng-enheiro Luiz O'Ordan, estas minas
occllpam Ilm~ . uperflcie superior a tres leg-ulls qU;ldradas.

Notam-se algumas veia. 00 met;" nos seguintes pnnto : Morro
do ChuOlbo, morro Agudos, Agudinho, Agudo Grande, e brm
assim na, cabeceiras do Ribeirão do T:tQunrussú. A veias dos
pontos primeiramrnte notados conem nas direcções OSO e H:i\lE.
As dll ribeirão do Taquaru. sú correm na direcção O O para as
cabe/'eiras do mesmo ribeirão, e ESE para o Boqueirão e as Sete
Quedns, lagar onde tambem nota- e o mrtal de cbumbo.

Além dos pontos referidos, abe-se que existem muitos outros
onde a presença do chumbo justifica a existencia da mina.

O mineral dfl chumbo destas minas é o .ul"hureto ou galena,
e tado em que mais commumml'nte e encontra e te metal.

Umesmo el1O'flnileiro O'Ord,lQ é de opinião que nH mesma loca
lidade existam riCll minas de ouro, e que ellas foram mal lavra
das. Suppõe e:le ainda que as lavras da' minHs de chulllbo devem
olft'reccr vantagem por este lado, porqlle o ouro que fór encon
trado ao mesmo tempo, deve pagaI' uma grande parte das des
peza..

Os meios de transporte das minas até Iporanga são a saz favo
ravcis, pelo que allirma o Sr. O'Ordan. Por terra exi te um
c~ll1inho. que, com pequenos reparos, otrerecerá um transito
muito favoravel, sendo toda ua exten ão quasi plana e sem
obstaculos,

Por llll'liO da agua existe um ribeirão que já deu p:lssagem na
descida a algumas pequenas canôas carregadas de pipas ~e

aguardenl6.
Este ribeirão póde ainda ser melhorado, removendo-se as pe

dras solta que nelle existem, e fazendo-se convergir as aguns de
outros ribeiro:, isto ó, aguas outr'ora desviadas do ribeirãQ
princip:rl p:lra mineraçflo de ouro.

Em ultimo lagar e fallará da ribeira que vai da fl'eguezia do
Ipor<lng-<1 alé o porto de I~u:'pe, que é navegavel por canôas de
certa lotação, e que mt'lbor se IOrnará ainda, uOIa vez melbo
rad(l' alg-ulllas cacllneir'i1S. As telTas onde existem estas minas
são fcrtilis imas, oITereccndo assim abundancia de m~ttas e ma
deiras de cllnstrucçào. póde·~e obter a cal da ganga mesmo do
chulllbo. Encontra-se tambem em muitos lagares argUia em
ab undancia .•

(Paulo José de Oliveira.-llIEMoRlA ANNEXA. AO RELATORlO DO MI
lCISTERIO DA AGRICULTURA.)
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( ANTlIllAClTO. -.Em I"tnpetiniuga; idem mnl'gem do Capivnl'Y.
CARVÃO DE P8DRA, - ~lal'gem do Capivary ; irlem, margem do

Tielé.
Scm TO DITumNo'o.- Vizinlwn~:is de Soroc,1lJa; idem em

S. João d,~ Ipanema; idem uos l::lmpo, de Cnçapavn; idem, em
Pil'i1pol'a ; idem, em Tatuby ; idem, em Gunry, »

( Lculislan de onz{/o .lh/!? :rella, - i\IIDl rUA S RRE OS ~U:-'ERAES

('O~IBU 'I'lVEIS DO BI~.\ZJL,)

Cartas l.~egias elll que se reCOUlll1ellcla aos
.j uizes" vereadores e procuradores da. ca
luara de S. Paulo a descoberta de .rnilla~

( Juizes, vereadores, procmador dn Ç:lIll:lI'~1 da villa de S. Pnulo.
Eu EI·Rcy vos envio muilo ~alldal': Depois que tomei pos·e de
tes meus Reinos, nenhuma ollLr;! COU~:I IlWi5 descjo enno que
meus va". ,dlos logl'em as tlli Iidades que I!le podeul fnl'l' alrnn
çar um fcliz uegot:io; e pOl'que podl~rão "iI' a LI'I' o lI1ol'udurHS
de"sa (:apitania si se applicnl'em ao de t:olJrimenLo dns min,,· que
LnnLo se de eja, fui erviJo enviaI' a elle ,.\ffosLinho Barb,oIlio 13e
7.81'1':1, con"idernndo er nntnr:11 desLI~ E"Lado, e qne como tal
mosLl'a paniculal' desejo dos aug-nH'nLos delle, pai a experiencia
que Leuho do bem que ;!Lé agora me bn servido, lIle faz (;onfiar
que assim o f:lrá em Ludo o que lbe cncal'rcgal'. Elle \'0 dirá o
que convém (JilrlJ este clJ'eito, e vos en(;omm('nJo os expunl13es
e :Jnimeis :1 Lratar delle, srndo CI"'Lo que 50 ClIt1"eguir o (]lll vus
hei rle fazer honl':J ,mercê rlue 1I1e IIlerecen.le., e IIluilo,elll par
ticular aos que neste serviço e [,s,;ig-nalarcm, 1';Ir,clldo-o.'; ::1(;cI'e 
senLar nos oflicios e locrarcs que furem nece ;Irios pa ra :1 boa
adrnini"tração das mina, segundo a qU:Jlidade de ('ada um, e
conforme o zelo que Illoslrarem uesLa diligencia r.lue ~I todos () a
cada um em particular hei de rem ltlleral' , •

Lisboa, 27 de Setembro de i65q,. - REI.

( Manoel Rodl'igue' de Oliveira. Eu, o Principe, voo onvio
muiLo audar. Pelo papel incluso enLt:lldereis o quc aqui mo
reprl~sl'nL(lll pe~"o:1 zelosa do meu servit,;o, e por 'el' lanlo em
beneljcio de minha F:IZP1HI:J e auO'mento de llll'llS v:ls'allll': Me
parpcen orOellar-VIl, comCJ faço IJ ao capil;lI's-mórps c ramal'as
das vjlla~ da, ('a pi L,lIIIaS de " Vicente, S, Paulo, lLallbaclll, Para
na!!u;1 e'ParnahylJa l'Jue vf\lIdo llloos <I IIlbllJa Pl'upO,la C ollvindo
ao" povos, as enLHm o n1l'1IIor modo que parcc!'r, lJara que a
fabrira elo ouro da,; lavagens se conLillue e vá em aug'lllen to,
dispondo vós e os capiLfles, e camaras esLe negucio de maneira
que lenhn quP. vos ag-rndecfll'. el gendo pe,_soa cl satisfação para
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([ue administre negocio ue taota importancin, ao que terei
l'l'speito p<lra Ihn mnndar fazer a mercê que houver por bem,
ouvinrlo-vos nelle ii pes~oa, rerlorida", com cuja inlervenç:lo, se
eoteod.~ si podllrá coo Cg"Uil' melllor este csLalJelel:imenlo, e do
qlle ui,lO ourardes me dar is conl" c,)m lud:1 a mi~deza, e si
procllr:lndo-s(} minas dt> bel3, se puderá descobrir, e o que para
esle eifeilu erá Ilecessario ql1nodu a-sim nClledil, e fio lie vo '0
zelo, qu ne le particular ponllaes lodo o cuidildo.•

Escl'ipta em Lisbóa a i1, de Abril d 'l673.- PJ"incipe.

PAPEL A QUE SE REl'ERE A CARTA SUPR.\

c Pela noticias que 11a de que n:1S capitania ue S. Vicente,
S. Paulo Jlanha 'mo Parallan;u:í e Pal'nnhylJa dI) districto do Rio
de Janeiro, hn cm tor1<ls OLlI'O de lava!!em elltr os lnilis metiles
que nellas mo. trou a expori "ncia no' tmoos pns ',do elll que
1'01':101 adnlillistr!ldore O. Franl'i-co de S')UZiI. Salvad"r Corrêa
de á, o v('lho sru filho Mnl'Lim C.orrêa de Sá, e eu neto
S~i1vllrlor \'orrêa de á P. Brnl'l'ide.<, e com auz€<l1cia deste ultimo
sn 11I'rder qnasi de lodo a as. i"tl'ncia rios minei 1'0 de la\'a~l'os,

I.ralnndn só dil. Invoura" e jl,rnada do serlão. IWrd("ndo n F'lzeoda
Real o Incro dos quinLos qne nn pr" enLe não rende qua.i nado, e
convi'r turn<lr-. e a eolnMI"r a dita lal'ag-elll, deve 'lIa Alteza ser
ervido ordl'nar "OS c;ll itfll's-lIlóres linclUI'IIi1s ('apitaoins <Jssislam
~om SI'US Jnrlias e os qne houverem nas aldeias de Sua ;\Ileza
para Jue continue e se torne ao llenelicio da dita milla>
nonlPnndo pe, oa que n arlmilli. tre e e obrigue il p"gal' a cada
um inr1io .eu .alario na rórma do pstylo, dando-lhe f'"'Tamenta

o mais quI' para o (1il.o Iwoeficio róI' nece:sario, para andarem
n1 dilas minn8, na fórma que o. calJit~es-móres, C,lIlli1rn e povo
as,entarpm para que ejil c"ntinuo e.te .erviço todo o anno,
m: nrlando esnever Sua Altrza no Prnvedar da Filzl'nda do Hio
de Janeiro, como Adlllinistrad"r que é das minas e aos capiLãe 
ruÓl'es e camaras da ditas I'illas aju,tem como melhur lhes
parecol' e Fe a.sentar, repartindo a ditas cannr;lS os Jndios, e
os administl'aliorps das aldeia de 'ua AlteziI aquelle nece <lrios
lJ<lrn pste brneficio, que se enc.lrreg;II'am as peswa que a
camarns elegl'rem. ou que tpuhalll ('abednes para f;/zer esta
de pi za pelo renrlimento oa diln minas, e que por esta a is
teneia lhe far6 Sua Alteza para que avi,arão o Provedor da
F:lzenrla, Capitiie, -móres e Camara o que ni~to e ourar para
lhes 3ilrar1pcel', fi que nl'sle negudo ouviram tambem ao Provedor
Manoel R"dri!!ues de Oliveira, com cllja iutervenç~o se poderá
contar pi r e te nf'gocio na melhoria que parecer o que Sua
AIL 'za deve mondar obrar com tnda a brevidade poi redunda
em beneficio dos vas 'allos e rendimento da Real Fazenda. »
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RegiJ:n.en-to das :minas de Iguape e Cananéa

« D. RodriQ"o CRsteJlo BlRnco, Fid~lg-o da Cnsa de S. Alteza,
como Provedor e Admini Lrador Geral das n\inas da Hepilrtiçao do
Sul, eLc., etc.

urdeno ao Provedor da vil1a de Iguane e CnnanéR, o capitão
Manllel da Co ta, ou :) quem róI' suceedendo no dito posto, que
guarde e faç~ guardar e~te meu Regimento, e enLahol"mpnlo que
se ha de u~ar em o descobrimento de pr;'t·' e ouro flue e tivel'
descoberLo, ou se fór de~cobrindo, p"r ordem de Sua Alteza que
DtuS guarde, para por o quo tucar ii minas, em aquel/a fórrna
quo mais couvenienLe fór ~IO seu re;\l serviço, e bem dos seus
vass(lllos.

L' .

Toda a pe<soa de qualqupr qualidade que sejR, que fôr ao
serLãu a descubriloenL", ser~ obrig-ada:í levar milho, feijão e
mandioca, para poder razer IJlantas, e deixal·as plautaJas, porljue
com esLa diligencia se poderá penetrar os sertões, que sem isso é
impossi velo

2.°

Será obrigado,o descohridor de qualquer minR que seja a re
querer uma ao Provedor que a 'sistir nesta juri dillção do theor
seguinte:

« Diz Fuão que elle descnbriu uma mina em tal serra ( á qual
porá por nume o santo ou ,aota a que tiver devoçiiO) que Se lhe
dê para lavrai-a, e provaaa para dar 5' a Sua Sua Altez'l. E o
dito pr'ovedor lhe porá por despacho - Dem-se-Ihe 60 varas, E
porá ia Escrivão hora, dia, mez e anno: e logo em conLinente
irã o dilo Provedor ao dito erro e fará a mediçiio das dita' 60
varas, e depois dpl/a medidas, mf'dirão oulra tanlas para Sua
AILeza, ficando obrigado o descobl idnr a nomoar a mina de Sua
Altoz:l aonde lhe lJarecer quI' sl'rá demais lucro; e logo ( erro
abaixo, ou serro á riba) ir~ c1;1I1do por IJcti,:ÕI'S com o meslllo
de,p',cho acinla) a todos aljuelles V(lS .dlos que pedirem por si,
ou por seus procuradores, medindo' a cada um tiO varas. com
declaração que ao dt'scobl id"I' se dariio de mais das 60 V:lra que
se lhe tinhilll1 darIa. se lhe dará nli/is 40 var;'8 lia parte onrle pedir
por slla pljti~'ãu, e (I~ poddá lavrar sem vendei-as: e serão ubri
garlo a lavril!' [IS dil~IS braças; e e,t:lu'do dovolutas de 30 dias,
o Provedur as poderá dar a ouLro que lhe (IS pedir por sua pe
tiCão.

3.°

Outrosim, possa ter min:l todo o sacerdote de habito de S. Pedro,
ou clerigo com declaração, que passando anno e dia, a venderá
pelo preço que for sua vontade.
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E assim mais ordeno que, depois das varas medidas, si alguma
pe soa de qualquer qualidade que seja rôr lavrar ou tirar ouro
de alO"uma data que e tiver d,lda por petição, erá condemnado
em pena devida; averignando-so quo o f 'Z com malicia, cahirá
em pena, e uão o endo por malicia, se averiguará o que tirou
e o reporá a seu dono na dita mina, por se ter obse~vado que
todo os podera o tiram ao. pobres com seu poder a datas que
so lhe dão em nome do Principe i'ío~so Senhor.

5.°

Ordeno que nos ditos mineraes que se descobrirem não valha
:l oitava de ouro mais que um Cl'uzado ; e o que se averiguar que
:l vendl'u. on comprou por mids. será degradal10 par" os RI'inos de
Angola. por tt'mpo de cinco annnos, e seus bl'n.. t'rflo tom:Jdo
para a Rp.al Corôa, e depoi~ de trazido o ouro á ca~a do 5°. e pa
gando a Sua Altrza O qLW lhe toca. podl'rá vender pi'lo prt'ço que
quizer, vistos os descaminbos que tenho averiguado ha em e nào
pagando o 5. (J

6. 0

Ordeno que, passando 20 leguas de qualquer oficina, qualquer
pessoa de qU31quer qualirlade que seja com ouro em pó, S~I á a
metade p3ra o quI' o 3ccusar e a outra mel::de se mettl'ra na
caixa de Sua Alteza, o o dito corra em (lp.na de viria, e perdi
mento de bens para a corõa, com condição que ha tle constar que
não levava o ouro a ca a do 5°, e que levava desemcaminhado sem
pagar 50S •

Ordeno que não consentirá o Provedor que haja no mineral
nenhum ourives, com pena de dez :lDn(\~ de degredo para An
gola si u ar do dito olIiciLl; mas nas villas e logares poderá ha
ver; e si i'e averiguilr que fundiu ourll em pó, (prá pr'na de
vida. e toda a ohra que fizer de ouro quintado. erá obrigado a
lev:Jr diante do Provpdor á barra. ou barra, e a pesará. e depuis
da obra feitn, a tomará a trazpr :10 dilo Prllvedor p' ra tornar ii

pesnr, e o ouro que sobejaI' o tornará 3 fundir nu omcina, e lhe
porú o cunho Hei", sem pagar 5°', pai já o tem pa~o.

E p3nl SI' não divertirem o quintos quP. se dHeffi á Fazenda
Re;", .m3ndri faz,'r este Reg-iml'lIto, o qu:" Provedor terá cuidado
em dar expcuç~o tão intf'ir:JD1l'ut como uelle e contém. e m;mdarà
registrnr nos livros da F;tzend3 Real a onde 101'31' ; e para clareza
omandei pns,.:ar e por mim a .ig-narlo m3 Villa de Iguapeaos ~2
dias de Mnrço de 1679 auno • e eu João da Mala, E crivào da Fa
zenda das Minas, que o e ·crevi .•

(Dom. Rod,<i.qo Castello Blanco).
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Minas de Cel~ro e estanho

c Abi . e podia lambem explorar com grandr. utilidade as abun
uant,· minas de ferro e e-tanho que ,e <Icham entre os rios
Tielé e Mog-i·a.ní na cordilheira de PMauapiacllba a quatro
leguas de SlJroci,ba .•

(Abbade. Reinhal·t - HISTORU 1 nlr.OSOl'mc.~ DE '. PAULO.)

Itilina de i'erro de Il)anema

MINERAÇÃO DE FERRO E CHUMBO

• TlIm. e Exm. Sr. Aqui chegou a e ta villa de Santos Do
mingos Ferreira Pereiril, e .eu ~ocio. que me apresentaram a
carta de V. Ex:. de 28 de Feverl'irll de '17ljfí com as r.ópins da
Carla Régia escrilJta ao Cunde de J30badella na data de 8 de No
vembr,) de [760, pelas quae consta que ua M;lgl~gtade, que
Deus guarde, fazendo-lh'J men.:e rio privileg-io exclusivo por
tempo de iO annos, é servillo ('onceder-Ihes que po sam minerar
ferro e chumbo naS terras rle ta Capitllnia, e nel/a estabelecer
fnbrica' p:lra raldear o dito ferro.

Como linh:1 jli fall:ldo com elles no Rio de Jimeiro lhes parti
cipei lllgo que chrgilram algumas informa~õe. que tinha adqui
rido a PstH respeito de algun sitias em qne havia pedras, que
se sUPPllnh~m lerem d:Hlut'lIas de que se extral,e Q ferro, as
quaes saem juntll á villa de S. Seba tiitocom IJllns fund.lmento ,
como elles IIle,;mos enlenderam de se presumir serem das
JlIe~mas que procurav;tll1 : e os expedi com este intuito, pas
sando-lhes as ordens neces "rias não só para que os não pertur
ba,;"eln nos sens descllbrimenlo,;, c nas Sllas experienc:as: ma
tilmbl'ffi para que se lhes désse toda a ajuda e frlvor, sendo
preciso.

E' o que por ora ,e me o(ferece informal' a V. Ex., sobre e te
particular .•

DeuS Guarde a V. Ex.- Villa de Santo. 22 de Ago lo de 1.76ii.
- 111 m. e Exm. Sr. Conde de Uei l'as. - Luíz Antonio de Souza.

FERRO DF; sonoCADA

c 111m. e Exm. Sl'.- Remetto a V. Ex., a amo tra do primeiro
ferro, que Domingos Ferreira Pereira, tem principiado a tirar
junto á villa de Soroeaba, desta Capitania; as 1ltilidades que se
podem .eguir são muitas, e incompal'aveis, e bastAria para e/Ias
serem grandes, o poderem dar o feITO necessario para o tra
balho dos mineiro~. por er eS[,;l llma das maiores despezas que
fazem.
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Restn-me examinar si o monte, tem quantidnde uecessnria
para pl'tldnzir p"r muitos aUllos; e jnrttamenle ClJm o mesmo
DOllli"go.; ~'errpira, o IlIodo de e ·tóoue1t-cer ;1 extracção di lIe
com maiores forças do que no dito eu não considero: eu tel'ei
de Ludo muito cuidi!do cumo sou ourigadu•.

Deu Guarde a V. Ex.- Snntos 9 de Dezembl'o cip, 1765.
Illm. e Exm. SI'. Conde de Oeiras.-Luiz ,lntonio de Souza .

.
• O morro chamndo v111g-nl'menLe de ferro, ou de AI'aç'yava

consta de tres ('nbel,'as principe"" , denominadas pelos laVl'ô,dure,;,
morru Vermelhu, 11101'1'0 de Ferro proprialllente uiLcl, e morro de
Aroçoyav<o, e alélll de outl'O muito' jugos que fazem tambem
parle de toda esta grande montallha ; elle' s;io cJl'lnd,)' p"r
diJlerenle quebrad;rs e v:dles, I'nLre os quae' o (lrincipal é o rbn
mndo d<l Furnas, Centro de todo o morro; sua dirl'cl,'úo é quazi
norte-sul, e cl.n,la na lIlaiur extensão de dun leg-uas (lOUCO IIlais
ou meno . J<::lá dislnnte tres legllils dn cidólde de Sorocêlbn. O
1!'l'1lllue vlIllo las PUl'Oa , que disLêI meia legua <la marg-ells do
Ipanel1l:l, ollde n meu ver se develll pSLahelecer as flll'l':,rias e
Dilo no corrego da nnLiga fêlbrica, 'stc valle e aS'encoslns <lo I'a
beço.lá mencionndo, e le Uutl'O' jug-o., que pari! elle olham,
abulldalI1 de 1l1inerêll de ferro m3~netico. Elle parece p .uwr
sObl'e lJanco de ~rés de reholo, e e te <obre o schito novaculnr ;
.ifl não fallll de outro muilo minel'nes, que se acham em di
verso pontos desle monLe, por nD.) pertencerem ii materin de
que trnto. Al'ha· e o dilo mineral elltre um barro ferru~inozo

vermelho Olllito escuro, dis emin;ldLl rm pedras ,1I1l.;IS e de. ar
rnnjarlu., dp. dllferente pe:,o, e ~!Tan!.kza, LiI II to :i sllperf1('ie, ('omo
:is Vl'zes mui profUllclnlT1l:'nl.e : formando, pOlém, g'laudl' cinl:ls
ou manclws nos corre"'os e quebrildas. Esle millerill de C,ITO
mng-nelico é compacLo, muito lJe :Ido. de factur;l esquilu7.n, eor
gi ea ue Cerro com Jloul'a ou IIl'nhUffia acre de ferro de permeio
no mnis rico; w;rior qU:JUtidnrle porém, do dlt:' acre e menor
peso no fnai' pobre. Sua riqueza é lal qne partes il!unr di' rico
e pobre me diTam 60 por cento de I'rodul:to ell1 ferro co:,r1o.
QU3nlo á ua posi 'flo, tem e te nllneral m:lis a .eu favor o nlio
nl'ce sit;1r senDO d o :lp:lnhar ;í upertJeie, ou de o l'aV3r em
malleira àe· pedreira, e dalii tr;lllslJ0rtnl-o ,í fabril'i1, que ticn n:l
falda do morro e ml'lia le~ua distilntc, eircum:,tilncias esLns de
que poucas ou nellllulllas minas da Europa srgundo o meu co
n beci men to, e p"dcll1 v,lllglllria r. Não obstil Il te a grn nue riq ueza
de,;la mina, pal'liculares. que emprehenderalll sua extrac('iro, ti
raram grnndes perdas em vez de avultados lucro, qUH c,pe
ravnlll, do que resultou o I'l'rsu"dir-se a g'l'uLe da Capilêlni:l. Qlle
umn empreZll de ta naLureza s,·r a sClllpr dalllnllzn au Eslad.. :
é veruacle. porpm qu~ e.tas ns~erçõe 1l:lscell1 IIIUit:1 v~z' de
vistas illtcressad:ls, do nbllrrecill1ento a toda n novidades, dos
incommodus, que neceSSarJ8lUente sobrevém aos que poso uem
!.erras nO'dito morro e suas cil'cumvizinhanças, da incapacidade
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de conllecer os ilefeitos do metllodo usado na antig-a fabrica, que
era II spguinle: estrafic:l\'am c;lI'vào mineral, depoi.; de u~tulado

e pillado sem ajuntar rundente, entrt'tinh;'ffi o fogo pai' dous
folies e depui de ruu dado tempo, Dch:IV;11I1 o ferro reunido em
uma massa, que levavam aos malhos, U forno de que e ser
viam, tinham cinco p;dlllos de Dllura.

Este methodo que é dos LlIcquezes, só póde se applicar ás
minas riCils e pura, em que o rtJl'I'O e-lá uilda , u quasi nada alte
raria. Ja não 1'•.110 c1n I'leqllena alLura dl\- fornos. purque e. ta só
podia caber na mente de bomens ignrll'antfls d" oml'io, e que parece
procuravam cllm gll lo sua rui na. Além disso, comCJ não s<Jbiam
di linguir o mineral rico e puro do pllbre impuro, houve dias
de pu l'iI perda, pc,r ser impossivel fuuúir o mineraljJobre e mais
Dller<tdo sem flllldente,

Do rerel"idll é elilro, que um semelhanre estabelecimenLo, diri
gido por homens inhabl'is e ignorantes, deveria arruioar os
emprflhend tlores, p'lis ue outro motlo seria para admirar, que um
miner;,l tão rico desse pl'rda, ,flnúo que na Europa já faz conta
a eXLr<Jcçãn das minas, que uão :25 por cento, apezar de não haver
tanta aIJundancia ue leuha e serelll os sal<Jrios por mais alto
preço. I

(DE U~1 MANUSC1UP'!'O EXIS'l'EN'rE ,A. SEORE'!'ARIA DA. PRESIDENOIA. DE
S. PA.ULO.)

Descripção da f"abrica de f"erro de Ipa
nellla

« A f"brica dr Ipanema está montada para produzir annual
mp.nte 900 toneladas de rerro em gllsa, renDar e espichill' em
b;lITas em dimensões médi"s i50 toneladas de rerro e para o fa
brir-o rle diversas m"cIJin<Js. pe 'as de rOl'j:1 e de seg-undll fu~ào.

DI~põe a fabric;l de 6,651.5 hedarps de terras, cOlllpreheod 'Ildo
exten :JS e ;,bulldanLes jal.idas de feno, no est~do de f -ITO oxy
dullldo lIIagnetico e de r rI'o oxyd~do; ricas pedreiras -ealcarea
e granrle~ j:JZidas de grés l'efl'itClario.

A z' n" Oore,tnl, clIl1Iprehenrltltldo ciuco mil hectllrps de mattas
virg-en-. enrraquecidas por antig~~ devastações que amra aVllm a
sua ruína (·ol11lJlel.a, nliu póde, 110 estadu aelu;", rornecer mais de
4,000 tonel;tdas de carvão, anllualtllelltr, adllliLtindo-se a dunlção
média de 22,5 allnllS para o cre~cimellLo do mato e a producção
de i8 tOlleladiJs de "lIrvào por cilda hectare cortado em um anno.

As atrlla, do rio Tranel1la l'p.presacla proximo a fabril'a elll um
açude de 6 metro de profundidade maxima e 11<1 exlen,ão chI i:'28
mptros rornecem todo o motor que empregam as ollicinas da
fabJ'lca.

As materias primas, mineraes e fundentes, iJnles de seu empre&,o
em fornos altos, soffrem proximo ás suas jazidas, distantes oa
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fabrica acerca de 4" 5 kilometros a~ operaç.ões, de hustula<:ãn e tri
tur;,mento, que cunslituem ~ ua prejJilrilçno para o Jeito de
fusão e .tio dtjpois transportadas para os depo~itos j untos aos
forno~ aIt:Js.

O transporte é feito em carroças puxadas POI' animaes.
Dous Suffi,fdores, um <fntigo de IOAcleira e olltro dtj doug cyJin

dros de ferro, podendo tralJalhar simullallPamente ou indepen
dentes f'lrnecem todo o vento para fusão do' mlneraes e para a
forja do reO no.

O gUma 101' de dous cylindros póde fornecer 50 metros cu bicos
de venLO por minuto e nH ten ão IIlnxima de 25 11lillimetflJs de
merl'U rio; são tta:ados ii mbos por duas Il ydraul icas da força res
]lel.:tiv<I de Hi cav<.Jllu"

O r('fi no é feito em uma forja coberta, segundo o systema
allemão e cnm o elOpr go dtj carv;io vegetal.

A lupns de 50 a 7;) kilogramma .ão e,pichrtrlas em um martel
lo de cauda, tocado pur uma roda hydraulicu da força de i2
ca vlIllos.

A producção da forja de relino é de 500 kilogrammns em 24:
born .

Parte da produc ão dos forno <lltos e fluilsi todo o ferro em
barra" empreg-ado pclil falJrit'a ell1 .uag omcinas de marl1illA' e
tran-formarlH em PCÇ!!: diver;1 de sl'gunda fu,;io, ou de forja em
machin<l agricola, cylindros, eixos de engenhos, etc. >

(C;"'los COnl'ado ele Yicmeyel'.- RELATaRIa APRESENTADO AO GOVERNO
E~11878.)

Analyses f'eitas no lllinerio de f"eJ.~l"o das
jazidas do Jaçupiranguinha e Turvo, no
ID.unicipio de (guap€'.

« Labol'atorio real mctallurgico da escola de minas -Londres,
31 de Murça de 1.874. .

De tre amo tras analy adas ei os re ltados:
N. i min rio ml'tallico, contém ferro [ g-netico, por

cento. fl'ITO [)LlI'O................................ 54,,36
N. ~. Dito, rlito, de muito valor, f"rro puro......... 55.61
N. 3. l\finerio de ferro escuro, ferro puro....... ..... 54,,87

Dr. Pcrey W. J. WUQIl'd.

« Laboratorio de Saint George Ro. pital dp Lnndres, ffpnrio
M. NOlld PIl. O. membro du oeiedado Beal aoSr. Clalk. C. Lei·
cestl~r Terrace l:Iyde !'ilr! .
N. i. F'rro IlIaglletieo, contém ferro puro.......... 58,40

Nem enxofre, nem phosphoro.
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. 2. Feno magnetico, contém ferro puro.... 1>6,0
Nf\m enxofre, nem plwsphoro.

N. 3. Hermalite Ilydrallldll ('scuro contém.......... 55,:::
1\em en~oI're nelu pilo 'phoro >

8 de Ma ia de i87{~.

« Escola àe mina de Pari", exlracto dos reg-istros do Blwealt
d'esso.is (ufficina de analy e) panl as snh~tancias mineraes.

L;,bnralurio, n. 63:H. Pari,:, ~2 de Junho de 1874.
Analys~ dB tres alll(Htras de mineritl de ferru lilô.nado, entre

gue ao :;1'. Dauhr,"e, direl'lo. da r.sc"la de minas, proveni,'ntes
da mina d~ .IucupiranguinlJa e '1'lIl'I o, nll elll!lOrea de l~u1I(.1e.

Tlldo as tres allloslras ào magneticas, sendo dtJ n. 2 uwgne
tiea pular.

O n. 1 é nenTO, fractura concoielal, brilho metalico, o seu pó é
prelo, o minl'rio r massiço e não ~e lhe vê gan~a.

O n. 2 pouco difL:re do precedenle cunlem alguma ganga di
seminada.

O n. 3 contém ferro oxydado hydratnrio li e curo, eom pequenas
veias ele qIwrLz branco; 11 rocha é c;lvel'lluza.

GraduHdo cada [Je o em cem 1)[lrtes, eis aqui a campo i~ão
deste minerio:

Qnartz .
Atido titanico .
Per oxydo de ferro .

1° Oxydo de manganez .
C11/ .•.....•...••....•.•........•...
Magnezia .

~
Quartz , , .
Aeido lil1'nico .............•........

<)0 I'I'r oxydo de rcrro...............•..
.. ( Oxydo de manganez ..

enl .•.............................
::lIagnezia .

Vestigios
16.60
83,60
Poucos vestirrio"
Vestlgios
1,liO

5.60
20,00
n,30

Ve,tlgios
Idem

1,tiO

OBSERVAÇÃO.- Este ferro parece achar-se, ao mp.nos na mór
pal'le, eu) estado de fL'rro oxydulado. Us nUlllaos supra illdicados
rbsulLn!TI do c1deulo do rena l'm estado de perllxydo e curres
pondl'm (I ferro puro % n. 1 - 5~,tiO ; n. ::! - 52.1.

Fez-sI:' ::I analy,e I,or vi.) serea, 101lJ3ndo, por Celll do mineral,
vinte pl1rles de um olvente ferruo, pesu igu/l1 de calcareo e de
ari!illa, deu:

N. 1 - 57,M, Olrtal branco de grüo fino Illuilo quebradiço.
N. 2 - 51,70 metal cimen to, rajada, quebradiço.
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N. '3 - Deu a seguinte analyse:
Qur.rlz e alguma argilIa o.... 35,50
Acido titanico o ••• o • • • • • • • • 6 00
l)eroxydo de ferro o • • • • • • • • • • • • 52:00
Oxydo de mauganez o o ••••••••••• o Bastante ve tigio
Cal. ·0 •••••••••••••••••• , • • • •• • • • • • 0,30
P rda por ualcinação o' •• ' .'. 5,60
Cobre ' " . . . . .. . . . .. . Vestigiostsen iveis»

O engenheiro ue minús, director do Bureau d'essais.
(L. Jloi<~enct )

Desosbel'ta de eucite em Tatuhy

• OEngenheiro e chimico metallurgicú J. EI BredeJ, procedendo
â perfuração do terreno carbonifero de Agua Branca em Tatuhy e
entt'egando-se n,IS hora vaga' ri e.tudos mic.roseopicos-mine·

. ralogicos encontrou a 'ubstancia uonl1eciLla pelo nome de leucite.
A leucite é um silicato ôdullIinico - potassir.o, cuja rormllla.

K 2 AI'!. S(J,O 120 a que alguns minel'.1lugislas chamalllleucitoedre.
Tem- 'e ob ervado n "eze. que uesta :ubslailcia a potas'a é

sub tituida ('m grande parte pela soda.
O feld path c o knolin contêm leucite allorada.
Até hoje a leucite não Linha sido encontrada senão na Europa

nos trachyte~ das margens do Rheno, nos arredorl)s de Roma, da
Albania, em Frasc:]ti, na Italia. Curtas lavas são quasi inteiramento
compostas desta matoria e ervem para fazer mós de moer O'rãos.
Nas rui nas de Pompeia, tem-se acllado pedra de saccar o mó de
le1tcite.

Sem contar os emprego industriaes que póde ter esta pedra, i
exi til' em gorande L] uantidade a de coberta da leucile no Brazil
abrirá á geologia e á minernlogia novos e vastos horizontes.»

(D_~ ILLusTRAçÃo BU.lZlLElP.A.)

Ca,['vão de pedra

ANALYSE DOS COil!BUS'I'IVEIS GNCON'I'RADOS Ei'õ'l'IlB o~ RJOS CAI'JV,~lll',

TIETB, l'EOEI1NJlmM, E ONÇA

• Eucarl'i,gado o DI'. Carlos Ratll, llatlll'nlistil Allemilo, ue fazer
exploraçãe' geoIogicas com o um de ex:amiual' certos ueposiloS de
combust.ivei que se dizia exi'tirem naquellil' paragen', procedeu
ellc a um exame tão minucio o quanto Il1e pcrmittinm es fracos
meio de que podia dispor, e dil'igiu ao Governo Provincial uma
extensa memoria com o titulo de - Formação do carvão de pedra
na quarta Comarca da Provincia de S. Paulo, - memoria que rol
accolflpanhuda de mha collecção a mais completa pos~ivel UilS
1'0 has que caracterizam os depositas carbonireros: pr tendendo

22
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além d'isto haver descoberto minas de ferro, cobre, mercurio e
sal gemma nos lagares mencionados na memoria.

Deste grande numero de amostras apenas vieram nove; destas
6 foram colhidas perto do Rio Capivary, e tres no Tielé. As tres
d'esta ultima localidade, e quatro da primeira, são simplesmente
schistos betuminozos, alguns contendo fragmentos de carvão
vegetal, e em geral grande quantidade de sulphuretos de ferro.

As duas re. tantes, colhidas nos terrenos vizinhos ás margens
do rio Capivary, podem ser classificadas entre as variedades de
anthracile analogas do Kohlenblen da de Werner, porém muito
impuras por conterem sulphureto e sulphatos de ferro, argilla ,
gruphito, ele., etc.

Esta classificação foi feita em consequencia das indicações for
necidas pelos caractéres physicos e chimicos c)as amostras, e são
os seguintes: Substancia de um negro brilhante, secca ao
tacto, facilmente reduzivel á um pó fino e brilhante com cheiro
de carvão vegetal.

Ao ar livre arde com extrema dilficuldade, braza vermelha
obscura apagando· se subitamente desde que cessava a acção do
calor, eslallando em fragmentos tenuissimos; combustão sem
chamma nem fumo; cinzas em quantidade insignificante e de côr
avermelhada, cheiro vehemente de gaz acido sulphurozo, appa
recendo em alguns pontos uma luz fugaz, resultado da inllamma
ção do hydrogeneo.

Submettido á distillação não produziu betumes nem gazes,
deixando algum enxofre sublimado, e em residuo um coke
poroso, graphito, argilla e oxydos de ferro.»

(DI'. F. L. C. Burlamaque.)

Minas de ouro

MINAS DO MORRO DO OURO NO MUNICIPIO DE APIAHY

«O morro do Ouro, de Apiahy, é um mui bello ponto geo
graphico e trigonometrico, de cuja altura goza -se uma riquis
sima vista, onde os olhos podem alcançar ao redor. Para o mar
vem-se as altas serras de Morretes, Graciosa, l\farumby, da Prata,
Negra, da Cadêa, da Cananéa, o famozo 11101'1'0 de Haty ou Botu
cavarú, as serras ou antes paredões de Paranapanema, Itapeva,
Pirituba, das Furnas, os morros isolados no sertão, os Agudos
de diamant{3s, os Samaubaías, e o Escalvado, uma interminavel
planicie de nitreiros, morros, rios etc., etc. Como ponto trigo.
nometrico ou muito interessante; e como pauto mineralogico é
importantissimo.

No tempo actual é elle quasi desprezado e desconhecido por
que não dá riquezas a qu.1Iquer, sem conhecimentos e trabalbos.
Porém tempo virá em que esse ambicioso animal chamado homem
incansavel o encommodará de novo.
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80,50
i5,OO
i,OO
2,30

o cume deste morro tem 560 pés sobre a villa, é coberto de
todos os lados por veas ou fendas de ferro destruidas por mão
do homem.

As mas as destruidas que cobrem o cume são arenosas, quar
trozas, fed patllicas e conglomeraticas misturadas com argiUas e
conglutinadas e aggregadas.

A grossura das difIerentes camadas de terra varia entre uma
pollegada até 6 pés á 'proporção das diJIerentes camadas do
poente para o oriente, subindo e ficando volumoso de 30 a 50 pés
e a inclinação de 20 a 25 gráos. Ao longe osta formação despe
'daçada e destrui da apresenta o aspecto de um velho e desmo
ronado forte no cume do morro. Debaixo destas camadas de con·
glomeratos terrosas e arenozos, mostram-se grandes rocllas de
mina de ferro pardo prismatico, (argilozo). A côr é parda e ama
rellada, e as vezes avermelhada, acham-se tambem encerradas
nelle pequenos cllrystaes de quartzos, na mas-as firmes do mi
noraI tem p eudo chrystaes de quartzo como tambem rubim
resplandor, algumas covas estão clleias de escoria, espuma, fezes
de mina. Algumas vezes mostra-se em fórma de rim nodozas
ele.

A mina de ferro é morta, nas faces quebradas, pouco resplan·
decentes, á quebradura ti conchoza. Elia mostra passagem para
o ferro argilozo. Não tem acção sobre o iman.
Oxydo de ferro ' , ' .
Agua .
M;a!l!3'anez .................•.........•..............
SlIlCIa ....•...........•... " .•.....•.......... , ....

Somma................ 98,90
Esta mesma mina encontra-se na descida da porto da Ribeira;

o ferro pardo prismatico é conhecido como um dos mais prin
cipaes e mais íluentes mineraes de ferro, o qual é geralmente fun
dido com o melho7' successo. ElIe produz um liquido bem fluente
e que enche bem as fôrmas e dá o ferro escuro, molle, por isso
u ado em toda a parle, e ferro batido e o aço de ta mina são de
boa qualidade

Nas massas mangnesicas acha-se ferro argila o (Stu:fferz, dos
AlIemães) que é firme, parozo e terrozo, bafejando-se, sobre elle
exllala um forte cheiro de terra, a campo ição da mina é de:
Oxydo de ferro. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . 76,i6
Silicia " ........•....... ,. 4,00
Terra arg · ..•........ · · ·.. 2,60
Mang : '. . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . i,OO
Agua .. , ...•. ". . . .. . .. .•...•.... i2,6

Somma.. ..........•... ..•....... 92,66 »

(Catrlos R(J/I·th.)
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Minas de Ttapitang"uy em. Oananea

•.Do anno de i709 sall a profecia de um gentio já velho na
tural do sertão, porém domestico e catholico, profetizando a
factura de uma não; conta-se, que este, como agourando, muitas
vezes dizia: • Uma não se fará e nella sinos se tangerão: missa
cantada nella haverá, que muita gente ·:ouvirá.»

E que entre este seu dizer mostrava o logar, que havia ervir
de estaleiro; dizendo mais que os mestres para ella haviam de
vir do Hio de Janeiro, e as im mais apontando para o monte
fronteiro ao seu prog-nosticado estaleiro, e que vul~armente se
appeilida monte de ILapitanguy, isto é, monte de pedraria, dizia:
- • 011! tu cabeça de pedra, barrign de ouro, tempo virá, que
por teu ouro destripado serás.» .

Do anno de i7H sae a certeza da prophetizada náo: este foi
o anno, no qual chegaram os coostruclores para a dita náo, . endo
enviados do Rio de Janeiro; eu estaleiro foi o mesmo prophe.
tizado logar, o qual inda hoje se appellida Estaleiro da não;
juntaram-se jornaleiros para o serviço e trabalbos della; traba
lhou-se na sua construcção um anno, havia pagamento na
semana com dinheiro, e razenda; não houve naquelle ajunta
mento" infelicidade mais sentida, do que morrerem afogndos o
contra mestre do apparelhamento, e o piloto, que pas avam da
passagem da terra firme para n sua band~, na conducção de seus
mast3l'eos. Esta, julgo, foi a primeira obrn aqui fabricnda.
Acabou-se a náo, repic;Jram-se sinos, celebrou-se missa cantada,
lançou-se ao mar com felicidade e com ella se navegou nté
Lisboa, onde naquella côrte por sua naturalidade teve o nome de
náo Cananéa.

Do anno de i730 sae a prophecia de um peregrino passageiro:
conta-se, que este era portuguez, porém que não dizia n . ua
naturalidaáe; que era homem de boa idade e de vida exemplar
no quanto mostrava; de seu nome não ha certeza; eus ditos
eram allegoricos e cheios de enygma: este, muitas vezes, olhando
para o nosso mont.e Itapitanguy, como prognosticando, dizia o
seguinte:

Fronteiro ao Collegio está São Bento, e debaixo das escadas do
collegio estão selecentos mil quintaes de ouro que no vindouro
por este povo repartidos serão.

Dizia mais: Oh I monte, e grande monte I de teu centro, sendo
minado, sahirá de ouro outro monte: ao teu ouro grande fome
adiantará, e nelJa por 7 nnnos estendida, pouco de vida haverá.
Teu deRcobridor um João, pobre será. Ai delle que -por premio
morte terá.

Conta-se mais, que este desapparecendo desta villa fôra surgir
na praça de Santa Calharina, onde na dita praça, aLtrilJUido vadio
foi obrigado ao trabalho das fortalezas, e que alli em uma
manhã rôra achado morto com os joelhos em terra, e com as
mãos levantadas ao alto.
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Nas derrotas deste dito monte, sendo eu rapaz, acompanoel
a meu pai o sargento mór Antonio de Freitas Sobl'al, que por
duas vezes seguiu o dito prognostico do ouro, procurando sua
fortuna; porém estando assim rico dos taes prognosticos, sabiu
pobre do prognosticado .•

(REVISTA DO INSTITUTO lllSTORICO. )

Viagem Mineralogica

NA

PROVINCLA DE S. PAULO

POR

José Boni(acio de Ancl?-ada e Silva, e Jlar'tilil F','ancisco Ribeiro de
.1nd,'acicb

« A 23 de Março de :L820 partimos da Villa de Santos, situada na
Ilha de S. Vicente, Provincia de S. Paulo, na Costa do Brazil.
Esta Villa foi fundada dou annos depois da de S. Vicente, antiga
Capital da Provincia, e o primeiro estabelecimento de todo o
Brazil, presentemente em completa decadencia. A Ilba na sua
parle mOlltuosa (cujo ponto mais elevado é o monte chamado de
Jlfonsel'Tate) é composta de ,qneiss, que passa muitas vezes ao
verdadeiro ,granito, e outras vezes ao Sienito de Werner, quando
a /wrublenda (i) é mai abundante. Sobre este gneiss, apparece,
de vez em quando, o ~cbisto argilloso primitivo, que se transforma
em algumas partes em micaschisto, Observei a pouca distancia de
lIfonseTrate, uOJa mas a solitaria de rocba, (2) despegada daquelle
monte, que em partes era côr de cinza, e em outras amarella,
assaz decomposta e fendida, de /wrnstein ou petrosilex; tendo
quasi 9 braças de comprido, 3 de alto, e 2 e meia de largo, e for
mando um parallelepipedo irregular. Os habitantes lbe chamam a
pedra da feiticeira, O resto do terreno da Ilb~ é plano, de triple
formação allllvial, composta de m',gilla, Ul'éu, e setxos rolados
maiore!l e menores.

Embarcando- nos em uma canõa, chegamos ao porto ou cáes
do Cubatão, dirigindo·no para o Sudoeste, primeiramente por
uma corrente de agua salgada rodoce que atravessa o mato
virgem, Do Cubatão, que e deixa á direita do rio d'agua doce,
vai-se até ao pé da grande serra de Pamnapiaca~a ou de
S. Paulo, por uma planice que corta a rweim chamada das

(i) Amphibolo sehistoid~.

(2) Penodo orratico.
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pedms, a qual se precipita dos mesmos montes) por uma grande
quebrada. Esta corrente arrasta no seu curso muitos seixos
rolados: é sujeita a grandes inundações quando chove sobre o
pendio dos montes, ou na chapada em que nasce. Observamos
ne ta planicie, até a superficie do terreno gneiss mui decom
posto, o qual pas a ::lIgumas vezes a micaschisto, e a schisto al-,qil
loso pl'imitivo, que, tintos pelo ferro, decompostos pelas aguas
ou meteoros, e mais ou menos transportados, formam o que os
portuguezes chamam pissal'rão, ou banco superficial e triplo; este
pissarrão compõe o cume estreito do monte por onde se dirige o
caminho que conduz ao cimo. A rocha primitiva é atrave sada,
de vez em quando, por veios de quartzo branco, do quaes alguns
tem uma mão travessa de largo, porém a maior parte são mai
pequenos. Depois de descer o cume do monte continua a mesma
formação, até que se chega a uma planicie de arêa quartzo a
branca, de grãos mais ou menos grosso, que parece proceder da
decomposição do gl-és sobre que assenta. Esta planicie é regada
por varios ribeiros, que por não terem declivio, e por cau.n das
enchentes occasionndas pelas chuvas, formam charcos cbeios de
muitos bancos de optima tU1'fa negl"a. mui grosso, de que os
habitantes não se servem porque não conhecem o seu u o, e
tambem pela abundancia que tem de lenhas. Este gl'es decom
posto e misturado com argilla ferruginosn e mica em laminas
muitns vezes de mais de uma poJlegada de gros ura, fórma um
pissarrão arroxado ou vermelho entre achado de pissarra mais
fina de côr branca. Em uma ou duas destas camadas onde ó
caminho se baixa mais, observamos pequenos depo itos de arên
fina agglomerada, que provavelmente augmenta á proporção que
se afastam da superficie. Não os examinamos para ver se con
tinham ouro em pó, porque não tinhamos batên. Deste terreno
que fórma diversas ondulações, se levantam pequenas protube
rancias de gl"unstein (i), e de rocha globosa de Werner, de que
não podemos observar a posição por causa dos oh taculos dos
bosques e do terreno que os cobrem. Servem-se destas rocbas para
calçar a estrada.

Esta formação de pissarra continúa mais ou menos nté S.
Paulo, variando de grão, e cõr, como ncontece em semelhautes
casos aos bancos de turfa.

Pernoitámos na pousada chamada Ponte alta (2) quo valia
mais chilmar - Ponto ~lto - visto que, o seu nivel excede em
altura ao do mesmo cume da montanha. Sahindo desta pousadn,
o terreno é montuoso e retalhado em pequenos valles.

(I) DioriLo, Hauy.
é (jLA altura da Ponla alta, segundo o Mappa do Brazil do Spix,

Pés do Paris .
PorLuguezcs , o•.•••.•. , •..•••• ,. o, •• :.: •..

Braças , ..

c Martins

2a354.
"3"9

26
". ~"1iO

348
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A 24., continuámos o caminbo sabindo do lagar cbamado B01'da
do Campo, o aspecto do paiz no espaço de tres leguas é muito
agradavel. O terreno é por toda a parte d!3sigual, regado por
di ver os ribeiros de agua clara, com mautas de arvores, que
formam outros tantos bosques ás vezes mais extensos, que cobrem
as alturas proximas destes ribeiros. Estas encostas são separadas
por bonitos valles, largos e extensos, mas a maior parte hu
mido e alagadiços, que si fossem sangrados poderiam ser bons
para a cultura dos farinaeeos e prados. Sentimos verdadeiro pezar,
tanto nesta excursão, como depois, vendo o incrivel deIeixo, e
atrazo da aO'ricuiLura em um paiz, que podia ser abundante em
trigo, cevada, centeio, milho e principalmente em prados arti
ficiaes, necessarios para a creação e sustento do gado.

Chegado a S. Paulo, (i) aqui nos demorámos até 5 de Abril,
empregando esse tempo em exame~ mineralogicos nos arredores.

Ta encosta do monte, que conduz do Convento do Carmo para o
rio Tamandatahy, antes que se tivesse cortado o terreno para
edificar casas os rapazes da cidade apanhavam ouro de um bar
ranco, que as enxurradas fizeram, e é provavel que esta for
mação se prolongue por toda a encosta sobre que está edificada a
cidade. As ruas são pela maior parte calçadas com mina de ferro
argilloso (2), de côr branca tirando para o vermelho sangue de
boi, que se extrahe da vizinhança de Santo Amaro. Esta mina
de ferro é assaz rica, e merece mais de ser aproveitada do que
muitas outras da mesma especie, que com vantagem se fundem
na Europa.

Descendo do Convento do Carmo para o lado que vai para o
rio Tamandatahy, observámos por baixo da terra vegetal um
banco de pedra de arêa grosseira, dispo to em camadas delgadas,
e por cima uma pissarra, parte arroxada e parte vermelha con
tendo debaixo delia urna camada de bollo, ora branco, ora arro
xado. Este terrenlil é sujeito a desmoronamentos, que ameaçam
destruir o Convento. Descendo o monte entra-se em um grande
valIe ou planicie, que atravessa o Tamandatahy, e depois o T'ieté,
com o qnal o primeiro e mistura. Esta planicie é da mesma natu
reza or.Qiloocnwea, e tUl'fosa nas margens e proximi.da!ies ~os rios.

Na excursão que fizemos pas ando a ponte do Ttete ate a col
lina em que está situada a fazenda de Santa Anna, (3) antiga

(1.) A altura de S. Paulo, segundo fica dite: á de
Pós do Paris............................................ 9.3i8
Portugnezes. . .•.. . . .•..•. •. •. . .•. .. .. . .. ••. • 9.2~

Draças . 343
( 2) Ferro carbonatado Iithoide, on cempacto. Ferro oxidado rnbiginoso repar·

timentado (cloisenó) Hany. Ferre argileso commum Jameson.
( 3) Entre a pent" do 'Cietá e a fazenda de anL' Anna acha-se uma grando

extensão do optima turfa berhacea, de qne o traductor apresenton em i837
amost.'as ao 111m. e Exm. S,'. Bernardo José Pinto Gaviiio Peixoto, então
Presidente da Provincia de S. Paulo, e preseutemente Depntado a Assem
bica Geral. A grande falta de leuba qne ha na cidade de S. Paulo faz que
seja de muita importancia aquelle rico deposito.
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propriedade dos Jesuitas, e que preseotemente é do domioio
nacional, a primeirll c6usa que attrllhio nOSSi) attenção, foi o mise
ravel estado em que ,e ac!Illm os rios TamandatailY e Tieté sem
margem, nem leitos fixo, sangrados em toda a porte por sar
getas, qoe formam jllg-os e paoc~ que inuuílam est~ bella plaoicie;
e o qoe é mai parH la timar, é qoe qua.;\ túdos este males não
são obra da natureza, mas sim o resultado da ignorancia dos
que qoizernm mel!Ior~lro cor o des(l:s rio. Caso ~r~ quize se en
canar o Tamundatet!ty, cumpria retroeedeJ-o para que não venha
pelo pé dt) monte, em que a cidDlle está sitlwda, e encaminhal-o
depois dire lamente desde a chacara do Bispo, alé a sua junção
com o Tiéte em angulo re/:lo, para evitar torlas as volta que faz
dar maior queda ao seu cur o, e embar,lçar deste modo que a
aguas do Tieté nas uas ebeias não refluam para o Tamandatahy.

Desde que começámos:l ladeirn acima mencionada. observámo
que se compunba de mina de (en'O a1".flilloso, de cór aogue de
boi, mais ou menos escura, mai ou menos compacta, e mais ou
menos misturada com grãos de quartzo. Esta mioa poderia bem
servir para fundir, mas panl fner (onws altos faltam pedras cal
careas, que dão a mida castilha ou I'undfonte.

Fizemos outra excur. lia ti FI' guezia de Srmto limara. li: te
Jogar está situado de modo que é al'ormoseado pela mais ao-radavel
variedade de arvoredo. r:ampos e pomare::, atravez dos quae.
correm rios de cry tal/inas aguas. E' pena que tão bom Lerreno
esteja pela maior parte inculto. tanto pelo deleixo dos babitantes
como pela falta ele braço ; e flue podi;1 produzir trigo, cevada,
muito arroz, e optimos pa tos para criação do gado. 'ahindo da
cidade para Santo Amaro conlinúa a me ma formação. No de
clivio das serr,lS j{, se vê o cascalho que prorneLLe ouro, porém
que sendo examinado nchou-.e não o conter. Kte cascalho é de
côr cinzenw por cima; que torna-se mais escuro á propol'()1:it'

• que se desce, e é composto de üal báo~ quartzosos e111 pastados
com argilla felTuginosn. As roa do Jogar são calçada- de granito,
de grão fino, e de gl'és, que se tir;), pelo que parece, cln alturas
que cercam o valle, que aLra ve slldo pelo Rio Grande,que nasce
na serra marilima que subimos. Não se póde atinar COlll a rnão
porque este rio se oão tenha feito navegavel qnando e vii que. não
tem nenhuma cachoeira, e CJue nua é difficil desembaraçar o seu
curso de alguns páos que nelle cahem. O districto de SalW)
Amaro, além da cultura Lie mandioca, e outra, exporta quanti
dade de madeira que se vai vender em Semtos. Os habitantes são
activos, de bons co turnes. e fazem muil;) reqllenas obra de
páo, e de palba, que levam para Santos, e ontras pnrles da Pro
vinci<,. As altura, e encostas eircumvisinhas são quasi todas
formadas ele minas de ferro, que já mencionamos, particular
mente o sitio cbamadf) Tatepa, onrle o mineral é bastante pLll'O
e abundante. Houveram antigamente pequenas forjas da outra
banda do rio, de que ainda existem vcstigio .

A 6 deixámos a cidade de S: PauJo, e partimos para ver os
montes e as minas de ouro de Jam,quá. A superficie do terreno é
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a mesma até quasi 1jl} de legua da cidade, oude dêpois de uma
ladeira, torna a apparecer a me ma mina de ferro jã descripta, a
qual continúa a eguir ns eminencia da outra mJrgem, até
passar oTieté. O rio, neste Jogar, corre encaixado, e com bastante
agua,
Logo Que se tem subido as alturas que formam a erra auterior
á do Japy, o terreno é cortado por pequena" de eidas de herva
gens Que muita veze' não têm ahida, e apre entlm .como e pe
cies de bacias, Em nlguma pal'le ncham os grande fragmentos
solitarios de rll'anito, d grão médio, mi turado de nuca nerlra,
Que á primeirn vi'tn e ils,emelha a hornblenda, Aproximando-nos
da fazenda de J araguei e subindo o caminho, que conduz ao edi
ficio , acha-o e o senahito vermelho e curo que passa a manganez.
E ta formação ferruginosa é mui fendilhada nos cus hancos, e
coberta na ua extremidade de pi 'sarra cor de angue de boi.
Em maior altura app~r(l,cem a camadns de .qI'es branco de grão
fino, que parece poder servir para pedra de amolar, ou tambem
para os fornos de fundir ferro; igualmente se ar-ha o gl'és, mais
ou menos vermelho e de grão mais grosso. Estas camadns de
gré s~o cortadas por betas de quartzo commum, que na uperfi
cie não mostra indicio algllm de metal.

Sobre ,I camada de g"és pau a a forma ão aurif'ra de uma da
minas mai rica de Jara.Qltá, Que, "egundo me parece, provém
da decomposição dos lllineraes ue ferro ;1l1ril'ero, e que forma
uma e. pecie d~ cascalho que os trabalhadores aproveitam e lavam,
não sem grande perela de ouro, pelo seu máo methodo de apu
ração. Mais abaixo, e para um lado, ha outra mina de ouro,
ma o seu cascalho é mais miudo. E' formado de seixo brancos,
de gorá e de quartzo mi tmados com pequena quantidade de fra
gmento de mina de ferro de um a dou palmo de gro sUI'a.
Este cascalho é cob rto de llma camada de telTa aJ',qillo-(erl'lLgi
nosa, que tem qua i dUlls braças e meia de grossura, e que é
preciso desmontar pa!'n poder aproveitar o cascalho; porém
e te cascalho. como a pi al')'n inferior sobre que assenta, tem
pouco ouro. Dons palmos eubicos, lavados c apurados pela batea,
deram apenas dllas ou tre fagulha. de ourll, sem depor côr como
a mina já descripta. Por um erro muito orc1inario no Brazij os
mineiros não procurtlvam a seguuda camada de cascalho inferior
á primeira, por lue ermdamente se per5uadem que é e leril;
mo trei-lbes quanto se enganavam, pOI'quanto por uma fenda,
que carIava este seguudo ca calho, fiz tirllr uma porção que
experimentada na bat a mo. trou conter mais ouro do que a
primeira. Todo os trabalho' de ta duas mimi de de
monte, tanto ll:l lavra como na npuração são mui imperfeito e
sem conbecimento algum de moutanbi tica.

Os montes de Jaragl/d e~tão encaixado entre a serra do Japy
e a serra do mar, ou de Parannpiacaba, que Ibe é parallela. E tão
separados pelo grande valle em que el'peiam, nos arredores de
S. Panlo, o Tamandalahy, o Tieté. Cumpre notar, que a vertente
principal da grande serra marítima é e carpada. e inareme, ao
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mesmo tempo gue a occidental é doce e extensa, de sorte que
este valIa está â mais de oito leguas do cuma da montanha, e que
o valIe que separa as duas serras só tem iOO ou 200 braça de
nivel inferior ao do pico ou cume. Pelo que, a serra do Japy,
cuja largura monta a qua i oito leguas até ao valle de Itú, vem
a ter uin nivel (altura) mais elevado que o da serra do Mar. Para
atravessar os montes do Jaraguá, o declivio é de altura média,

. doce e facil.
A direcção que tomámos para ir da cidade de S. Paulo aJa·

raguá, foi ao principio qua i a é 'te, e depois a éste· nort· ésta.
Na sua vi 'mnança notámos grande quantidade de goiabeiras silo
vestres (1). Apezar da elevação do tel'l'eno, as bananeiras e dão,
assim como as laranjeira (.2), Os cafezeiros não prosperam tão
bem, muitas vezes morrem com a geada. Cultiva-se neste sitio,
o milho, o feijão, a canna de a sucar e a maudioca. O milho dá
ordinariamente cem por um, o feijão vinte; a mandioca cresce
prodigiosamente nas terra, que lhe são proprias, porém a canna
de assucar soífre muito com a geada .

Pernoitámos esta noite na fazenda de Jaraguá, e no dia seguinte
fomos visitar as antio-as minas d'ouro. conhecidas com os nomes
de Quebra-pedra, Carapucuhtt, Santa Fe, Ribeirão de Samambaia e
ltay. Sabindo de Jaraguá trepámos um monte escarpado, cuja
direcção é quasi ao norte. Depoi de o descer do lado do rio
que o banna, observamos dous veios de quartzo, um de cõr cin
zenta, o outro puxando mai para o branco, com manchas fer
ruginosas, e dirigindo-se nmbos para éste. Pedaços destes veio,
examinados com a lente, pareceram conter pequenas parcellas
d'ouro, e sem duvida mere em ser melhor examinado. D ixando
aquelles lagares, observámos em outro morro uma formação de
mina de ferro argillosa, vermelhõ]. como a de Jaraguá. Fomos
ver a antigas minas de Quebra-pedm, que não são mais o que
aqui se chama .Qupiara, i to é, cascalho superficial, que egue a
irregulnridal1e do terreno. E tas gupiaras compoem-se de cas
calhos de quartzo, de pedra e de mineral de ferro argilloso
empastlldos em argilla ferruginosa vermelna. As partes do cas
calho" que ainda re tam, e a pissarra superior, que os antigos
mineiros não souberam aproveitar, têm mostras d'ouro As antigas
minas não se estendem sem mui frequentes interrupções.

Passámos daJli á antiga mina de Carapucuhu, que era tra
balhada a talho aberto para poder aproveitar uma cinta ou veio
que era aurifero. Esta abertura atravessa uma grande altura
[lté ao nivel do valle; a cmta ou velO é de quartzo mui fen
dilhado e ferruginoso. está intacta no fundo, e na sua continua
ção dos dous lados. Qnasi na extremidade da abertura, á poucos
annos, um habitante de S. Paulo emprehendeu outra exploração.
Tiroi! bastante ouro, ma por não ter dado sufliciente talude á

(1) Silvestres, sãe Iodas. Não sei que se semeiem, o cultivem.
(2) São mais para admirar as bananeiras, do qne as laranjeiras.
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cata, os lados se desmoronaram e mataram tres escravos; o dono
desanimou, e abandonou a mina. Exnminei a arêa superiDr da
base dn mina, e achei que dava bom ouro. O mesmo resultado
deu a arêa de um pequeno rego, quasi entupido, porque escorriam
as aguas da mina, para um ribeiro que corre no pequeno valle.
Em outl'O lagar daquelle valle se principiou outra exploração,
que pela sua direcção parecia querer sondar a prolongação da
veia aurifera jú conhecida.

Dalli, tomando á direita, fomos visitar as antigas minas de
Santa Fé, que segundo uma con tante tradição, passam por terem
sido muito ricas. São de Guapiara, e o seu cascalho é como o de
Quebra-pedra. Ensaiúmos um veio intacto, e o cascalho e a pis
sarra ambos deram sign.~es de ouro. Esta formação é cortacla
por pequenos veios de quartzo, mais ou menos brancos e man
chados de ocre, que provavelmente enriquecem a guapiara. O
cascalho é composto de fragmentos angulosos de quartzo e
mineral de ferro argillosCJ, a que os mineiros chamam pedm de
ganga, A pissarra é vermelha sangue de boi.

Tomámos depois o novo caminho, que conduz a Itú,. Che
gamos a corrente de Samamba,ia, da qual ambas DS margens
foram em outro tempo lavradas com a,flua p01' cima. Ensaiamos
a arêa do seu leito, e posto que esta arêa fosse superficial, c
aquelle leito muito entulhado, obtivemos boa pinta de ouro.
Aquella corrente, assim como as suas margens, e.1S guapiaras,
que lhe estão proximas, promettem facil e productivo resultado,
visto não haver obstaculos, que vencer para mudar o curso do
rio, e preparar o terreno. Demais toda a corrente tem extensão
bastante para grandes trabalhos.

Proseguindo o caminho, chegámos ao l)ello ribeiro de Itahll, e
sem nos demorarmos a examinar as anti<ras minas, que se acham
por todo elle, contentámo·nos de ensaiar sua arêa, que nos deu
pouco ouro. Conviria com tudo examinal·o até ao centro.

A base sobre que pousam as minas de Quebra-pedra, c Santa Fé,
é de g-rés mais ou menos branco e ferruginoso, e notámos que
quando a formação auril'era continha mais mina de ferro, o omo
era mais fino e mais abundante, do qne quando continha mais
cal báos de quartzo,

D'alli, atravessando alguns ribeiros e alguns veios de formação
analoga ás de que temos I'allado, chegámos á ponte do 7'io Juqui1"Y.
Perto da ponte vê-se algum pouco de cbisto micaceo misturado
com pequenas parcelJas de quartzo branco, a noite porém nos
embaraçou de proseguir as ob ervações, deviamos ii-a passar na
fazenda de Iapy, que é do nos o amigo o Coronel Antonio
Leite.

O aspecto do paiz até aqui é, em geral, mais ou menos mon
tanhoso, com cumes redondos e oblongos, com pequenos valles
regados por veias de excellente agua, e multipliclldag quebrada,
que separam os cumes, e as collina. Algumas daquellas que
bradas formam lagos. E' para admirar que não hajam lagos
naqueIlas especie~ de algares ou crateras; tal porém é, de uma
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parte a evaporação, e da outra a natureza absorvente e esponjosa
de terreno, que as aguas da chuva não se podem ajuntar e con·
servar. Quanto mais nos entranhavamos na cordilheira do Iapy,
mais os montes e os bo ques nos pareciam elevar-se diante de
nós, sobre as collinas e ao longo dos rios e ribeiros. A agri
cultura em todo e te caminho é mui pouca, posto que o terreno
seja mui proprio para arroz, mandioca, milho, canna de assucar,
algodão, etc. A crillção do gado é maior do que nos arredores de
S. Paulo, e as mattas e campos abundam em caça, principalmente
veados, paca , talús, antas, jacús, pombas, etc.

No dia seguinte 8, ficámos na fazenda do lapy, para percor
rermos os arredores. Esta fazenda ou sitio teve muitas e boas
minas de ouro, que estão presentemente abandonadas. Notámos
duas formaçees auriferas uma de ascalho braneo em pissarra
argillosa da mesma côr, e a outra que li commum ás minas, que
temos de cripta, em fragmentos de guapiaras. A primeira é
perto das casas, e não parece ser extensa. O cascalho aurifero se
acha a poucos palmos abaixo da camadg de terra, mai ou menos
vegetal; fórma camadas horisontaes de calháos brancos rolados,
com quartzo, e empastados com argilla branca e saponacea. O
cascalho examinado dá uma boa pinla de ouro, o que tambem dá a
pissarra branca ou entulho, que os antigos mineiro desprezaram
porque o não examinaram, posto que seja mai rica de ouro, do
que o mesmo cascalho. Esta formação tem a singularidade de
não conter esme1'il, isto é, na Iingua dos miueiros do Brazil, de
mina de ferro magnetico areento, que sempre acompanha o ouro
de lavagem. Esta exploração podia ser continuada, e dar lucros,
si tivesse bons mineiros habeis em extral1ir o mineral e a e
paraI-o, e si se resolve sem em amalgamar o residuo aurifero
areento com o mercurio, e não o apurar com a batea como se
costuma, com o que se perde grande quantidade do ouro mais
fino ou palme.

Deste lagar, nos dirigimos ao travez de uma planicie, que
n'outro tempo foi cavada pelos mineiros, para um ribeiro, onde
por meio da batea em dou diff'erentes lagares achámo boa pinta
de ouro. Podia ser proveitosamente ulilisado, e é provavel que
no leito do ribeiro hajam boas camadas. Foi-nlis dito, que as
mina chamadas do Palmital que estão deste lado, na direcção
das montanhas, tinham dado antiO'amente muito ouro graudo,
não fallando do ouro em pó fino, que se perdia pelo máu methodo
de apuração.

D'aqui fomos examinar um- socavão a talho aberto, que na maior
altura do desmonte tinha quasi tres braças até chegar ao cas
caibo. O cascalho éra de calhaos ou seixos de quartzo cinzento
mais ou menos ferruO'inoso, empastados com ocra vermelha de
ferro, e pousavllm na pissarra vermelha. Experimentados com
a batea, o cascalho e a pissarra ambos deram signaes de ouro, e
merecem ser aproveitados.

De tarde retrocedemos até á ponte de Juqui?'y atraz mencionada.
Examinámo no principio da estrada nova de Itú um cascalho
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de guapiara, que tem o seu jazigo ao longo de um monte, e dá
esperanças de ter ouro.

A 9 partimos do sitio de Japy, e seguindo a estrada de Itú,
muito antes de chegar ás minas chamadas do Caetano, tomamos
á direi tu , subimos a primeira ladeira, e descendo a segunda,
chegámos a um ribeiro, cuja corrente segue a direcção do cami
nho, cortando bancos de schisto argilJoso. Tendo-o examinado
em diversos lagares, ach~mos signaes de ouro. Retrocedendo
para a estrada, por algum tempo a seguimos, e depois tornámos a
tomar á direita para ver um ribeiro, que tambem nos deu boa
pinta d'ouro. Este ribeiro corre por um valle, promette ter no
seu leito boas camadas, e merece observar- e. Corre para a banda
de Jaraguá, e tem nas duas margens guapiaras vermelhas que
mostram muitos indicias de mina de ferro argilIo a. No lagar em
que examinámos o cliscaJho, nos deu boa piuta d'ouro. Contou
se-nos que os escravos do sitio proximo de D. Maria Leite,
tiravam d'antes ouro, tanto do seu leito, como das margens.

Daquelle sitio, nos dirigimos para a villa de Parnahiba, e
seguindo i1lgul.l1as veredas escarpadôs, oude não descobri mos
mostras ou indicias de formação d'ouro, que merece sem mais
exame, cbegámos a um outeiro, que se pega a outro chamado
Vacanga, em que achámos mineraes de ferro vermelho (Werner),
muito compactos e pesndos. O outeiro que se seg'ue é ioteira
mente campo to de camadas, 00 bancos de schisto argilJoso pri·
mitivo, que passa ao selJisto micnceo. Sobre o scbisto argillo o
se estende uma formação de grés. Depois de de'cer a enco ta
para n banda do rio Tieté, se começa a ver uma especie de pissarra
vermelha, e nas quebradas visinhas restos de antigas minas
d'ouro. A constante tradição diz, que foram trabalbadas- pelos
habitantes de Parnahiba. Passámos o rio por uma boa ponte de
madeira, e fomos dormir á villa. .

A 12 partimos oa direcção do noroeste com a tenção de exa
minnr a famosa collina de Ventucamnt e seus arredores. Passámo
a ponte do Tieté, e subindo os primeiro outeiros achamos cas
calho vermelho em um ribeiro, que desagua no Tleté. Não nos
deu nenhum signal d'ouro. Continnando a subir e descer as
collinas, cbegámos a outro ribeiro, que tambem nos não deu
ouro. Continuando as me mas subidas e descidas, chegámo a
um terceiro ribeiro que rolava sobre ca~calho einzento, que nos
deu boa pinta d'ouro, posto que, por falta de nlavanca e pás,
não pudemus fazer as indilgações ou pe quizas, que desejavamos.
E 'te ribeiro, o antecedente, e os outros, formaram a corrente do
Jagua7'1j, que desagua no J~tqttú'Y, perto da fazenda do Bispo de
S. Paulo. OJagu3ry, si nos referirmo ás noticias, que se nos
deram, e aos trabalbos feitos em varias pontos do seu curso, antes
da sua juncção com o Jnquiry, é todo aurifero. Do mesmo modo o
é o Juquiry, póde-se fazer navegavel todo elle, tanto antes como
depois da sna juncção com o rio J1!el'im, que de emboca noTielé.

Proseguindo o nosso caminho, chegámos ao quarto barranco
ou ribeiro, cnjo leito e duas margens já f(lram pesquizadas e
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deram muito e bom ouro. A chuva embaraçou, que pesquizas
semos outros ribeiro, que atravessamos, e desembocam no Ja
guary. O nosso conductor nos certificou, que havendo pesqui
zado seu irmão um delles, achara não só ouro, mas igualmente
um metal branco em grãos como o chumbo de munição, que
suppoz ser prata, e que eu julgo ser algum desses novos metaes
que acompanham a platina; o que é tanto mais para suppor,
como creio, porque ha platina não só no districto de Minas Geraes,
como tambem na Provincia de S. Paulo, de que possuo muito
boas amosti'as (1). Cumpre-me notar, que a mai0r parte do es
meril dos cascalhos e pissarras auriferas de todos os lagares, que
desde S. Pa uJo observámo , em varias veios quartzosos, princi
paI mente nos de côr cinzenta', que cortam o grés e a pissarra
superior, e finalmente nos bancos de schisto argilIoso e micaceo,
que formam a os ada das differentes montanhas da serra do Japy,
sempre achámos um metal branco em diminutas particulas, mui
difJicil de separar do esmeril aurifero pela batea, attenta a sua
igual gravidade especifica (2). Ensaiando aquellas particulas
com o acido nitrico, não se díssoJveram. Será o Iridútm puro, ou
o osmiu/'o de i/'idittm, que parece ordinariamente acompanhar o
esmeril aurifero, o que observei tambem na mina de ouro de
lavagem da Adiça. Tinha notado aquelJo metal no esmeril au
rifero daquella miua, que descrevi, e fiz lavrar na Costa opposta
a Lisboa, do outro lado do Tejo, como se póde ver n:Js Memorias
da Academia Real das Sciencias de Lisboa.

Todos os terrenos á roda doParnahiba formam uma continuação
de elevações e de coU inas mais ou menos altas e conicas, sepa
radas por pequenas quebradas e vallos. No meio daquelles
valles, e outeiros, ao longo dos ribeiros, e onde as matas são mais
bastas, está a villa de Parnahiba, situada sobre a margem es
querda do Tieté. E' pequena, mas habitada por um povo bom e
vi/'t~tOso, que monta a 2.300 almas. Recolhe 600 contos de réis
de mineraes. Quanto á agricultura reduz·se á mandioca, milho,
feijão, canna de que fazem assucar, aguardente, e rapadura. lIa
20 annos que a população não se augmenta, pela continua emi
gracão dos seus habitantes, que vão povoar as novas villas de
S. Carlos, PiracicalJa, e outras do sertão.

A vilIa da Parnahiba situada quasi no centro de um vasto dis
tricto eurifero, entre as minas do Jaraguá, Japy, Penunduba, Mon
serrate, Aberta, Botnruna, Piedade, Pirapora e outras, é muito
propria para se formar um centro metallurgico, e estabelecer
uma Administração Geral. Afora o ouro, podiam-se extrahir

(i) No Real Musou da Ajuda haviam amostras de platina, achado no rio
Tiaté.

(2) O mesmo acontecou na mina do ouro da Adiça om Portugal, quando so
fizoram as posquizas para a aborLura daquelIa mina, o como om i8i-i ropro
sootou ao (;ovorno daqnolJos Roiuos quem a dirigia, o quo igualmonto julgou
não so,' lridium, mas Litanio ou chromio, porquo toma cor prota, o não bl'll.oca
da platina, como consta dos Livros do Rogistro da Intendoncia Geral das minas,
quo oxistem na Torre do Tombo om Lisboa.
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abundantes mineraes de ferro hematico, vermelho e branco, ex
celJente ferro magnetico da rica mina de Pirapora, e é provavel,
que entre o muitos veios quartzosos, que cortam os seus con
tornos, se achem alguns que encerrem ,metaes uteis.

Depois de termos as i tido aos Officio da Semana Santa, sahimos
da villa pnra visitar os lagares de Pirapora e Boturuna. Par
timos para Pirapora sabbado de Alleluia, e experimentámos com
n batea todos os ribeiros adjacentes, dous dos quaes só deram
signaes de ouro, o ltahimiritn, e outro ruais pequeno, que não
tem nome, mas que póde SOl' conhecido, por uma mata de jaca
r:mdás situada na vertente da collina de Botura. Chegados á Ca
pella do Bom Jesus, tornámos a encontrar o Tieté, onde pesq ui
zámos, e não deu vestigios de ouro, talvez por causa da enchente
do rio, que não permittiu tirar a arêa do eu leito. Antes de
chegar á Igreja encontrámos muitos pedaços de excellente mi
neral de ferro côr de sangue de boi, e vermelho, que pousa
obre bancos de grés, tanto de grão fino, como gros o, com o

qual talvez alterna. Dalli fomos examinar um cume todo for
mado de mineral de ferro magnetico, expe o e pesado, que está
ás vezes coberto de ocre de ferro vermel ho, com as cavidades
cheias de manganez negra e e carnosa. Purece que a natureza
apre entou á vi ta estes dous mineraes de ferro, para convidar
a estabelecer fundições, para o que dá todos os preciosos ma
teriaes j porque alli e acham para a construcção dos fornos ex
cellentes schistos argilloso e hornblendico, que alternam entre si,
e opLimo grés, de que e compoem todos os cumes e vertentes dos
montes circumvizinho . Tambem tem para fundente ou castilha
boa pedra calcarea, grossa, cinzenta, que alterna com o schisto
argilloso. Esta formação calcarea, si elJa não é primitiva é pelo
menos de muito antiga transição. Para combustivel ba sufficientes
lenhas, por onde pa sámos, e outras que avistámos em ambos os
lados do 'riété. AquMlas fundiçõe-, que quanto antes se deviam
estabelecer, teriam a vantagem de não distarem de S. Paulo
senão sete leguas por terra, ao mesmo t6mpo que as de S. João de
Ipanema perto de Sorocaba distam mais de i9. Outra vantagem,
que podia ter a nova Fabrica, seria a de embarcar o ferro e
transportal·o pelo Tieté até perto de S. Paulo, logo q,ue se desli·
zesse um pequeno salto, chamado de Itupebf!, defronte de Pilrna
hiba, ou fizesse um pequeno canal de rodeio em uma das suas
margens. Do Tieté se póde entrar uo Tamandatahy. que conduz
até S. Paulo, ou tomar o rio dos Pinhei1'os, chamado depois rio
Grande, de que fallámos, subil·o, e ir desembarcar não longe do
pico da montanha, passar d'alli só por terra para o Cubatão, em
barcar de novo para Santos e depois para toda a Co ta do Brazi!.

Depoi de pesquizar os minernes de ferro e as rocha daquelle
sitio de lLapora, fomo ver as antigas minas de Botu1'ema, m~

só achámos algumas aberturas, e antigo entulho, que expen
mentados com a b:ltea não deram indicias de ouro. Não me es
pantei, aquellas minas, segundo a tradição, não eram de lavagem
mas de simples beta. Voltamos de Boturema para a villa, e a
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meio quarto de legua antes de chegar, exammamo - um banco
de pedra calcarea, que é da mesma formação que a dc Pirapora,
e que está nas terras do Vigario de Parnahiba José Gonçalves, de
que faz cal, em um peque,no forno mal construido. Os habitante'
servem-se pouco deIJa para a suas ca as, visto que quasi todas
são de taipa, como qua i todas as da Cidade e das outras po
voações da Provincia.

Deixámos de todo Paruilhiba a 3 de Abril ás iO horas da manhã,
e, seguindo a estrada de Pirapora, quasi tres quarlos de legua
tomámos á direita para ir ver o sitio chamado Porto geral, onde
passámos em canôa o Tieté. O rio, aqui, alurga'-se muito. As
margens pouco altas. são desprovidas de expes as mata, o que
as torna muito agradaveis. E' para la timar, que não haja uma
ponte, para commodidade dos habitantes e be tas, que vem de
Ilú e seus arredores.

Desde que se passou o Tieté, entrando na estrada veem- e á
esquerda as antigas minas de desm nle, e de ca calho, o qual
na parte em que se não mecheu, tem a gro~. ura de qua i tre~

braças. O cascalho ensaiado com a balea deu boa pinta de ouro.
Seria tanto mais facil aproveitar aquella formação, por n:1o r
quasi necessurio desmoute, que o cascalho é graúdo, e p6de ser
trabalhado a secco sem agua por cima. O cascalho parece esten
der-se para ambo os lados, e fiO longo do Tieté. Ha fragmento
de argiIJa saponacea, misturada com alguma arên. Pro eg-uindo o
caminho, a menos de um quarto de legua, atraves ámos tres pe-

I quenos ribeiros, que nascem em ullla pequena selTiI á esquerda.
A arêa de um delles, experimentada com a batea, mostrou algum
ouro. No lagar cbamado Cacltoeim fomo ver onde o rio de Pe
nunduba desemboca no Tieté. Mais adianto toma o nome de lem
bahuba. Nasce na montanha de ClI1'llVanda. Beune-se a outro ri
beiro, que vem do lagar chamado Sitio Vfl/lO. Rodeamol-o na
direcção de Peutlllduba. onde ante' de cbegar achámo um veio,
que segue a estrada de Ilú, e cujo ca calho deu indicias de ouro.
Pa sámos a noite na fazenda de Penunduba.

Na madrugada de 4, de Abril ensaiámos com a batea alguns
logares das margens do PenunduLa, que deram boa amo'tras de
ouro. D'alli fomos ao salto, que o Vigal'io de P:.ll'nahyba tentou
quebrar, e que não [Icabou, d ixando intacta quasi uma braça'
A rocha do salto é de gneiss que já pas a ao granito. Por eH USil da
sua estratifica ão, e do repetidos veios que tem, seria facilmente
aberto e nivelado inteiramente, i tive se trabalhado com a
cunba e martello do mineiros, e nas partes mais solida com a
broca. Teria valido mai que o Vigario tivesse cavado um leito
lateral por onde encaminha se o ribeiro; ficando em secco o ,,1L0,
facilitar-se-bia muito o trabalho. Quatro mineiros babeis seriam
sufficientes para em poucos dias dr,sviar o ribeiro.

Nas ;llanicies que cercam o ribeiro pc quizámo divorsas vezes
e tivemos indicias de ouro: e ajustámos que se proparLls.e tndo
para novos ensaios, que projeclav::tillos na volta de l'IIonserrale,
que é preciso não confundir com o monte de l\iontserrale na ilha
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de S. Vicente, de que' falIámos no princIpIO. No dia seguinte
fomos ver uma antiga mina, que consiste em cascalho, ora cin
zen to, ora briJnco, ,pi sarra vermelha·: deu alguns indicios d~

ouro. O cascalho é profundo, ainda que não tão gro so como o do
P01·tO GemI. Deixnndo esta mina, tomámos á esquerda e chega
mos ao si tio de Votumnte, em cujas visin hanças se ajuntam os
dQUS ['ibeiros de Guanguassú e de IndiuviTCI, que com o nome
deste ultimo se misturam no Tieté. Desle sitio atravez de malos
virgens, fomos ver a quéda de Guaialm, que desce das monta
nhas que dividem os dous dístriclos de Parnahiba e Jun
diahy.

Esla quédn ou sallo é consiJeravel, e tem mais de tres braças
de altunl. Si se fjuizer quebrar, convem abrir um canal de deri
vaçüo á direita, mais alto do que o flue se começou, e que, ro
deando a vertente direita da montanha, vá acabar abaixo do
salto. A rocha é de schisto argiloso, com muito quartzo. D'aJli,
atravez de outro maIos virgens, cheg-ámos com grande rodeio a
um pequeno fos o, que sem duvida foi abandonado porque se não
achou ouro. As arêas do llJito do Guaiahú lambem o não deram.
Deste logar, depois de novos rodeios, chegamos ao Ioga\' de Mont
serra te.

Emquanto no demorámos cru c1Io1!tsel'l'ate nos occupámos em
:Jlguns ens:Jios 110 lognr chamado A.quada, um pouco acima
da povoação, e em outro logar no caminho, perto do ribeiro. O
prillleiro deu-nos boa pinta ele ouro, o egondo uão deu tanto.
Porém mais acima experimentámos um CflScatlW, que é o resto e
a continuação dns famosas miuas de outro tempo. A parte supe
rior deu pouco, ma a illferior deu mais; aquella é vermelha, a
segur.da brauea, as im como a !-li sarra.

Continuámo o nos o cominbo para o barranco cbamado d{1

Lava,qem, necessitando abril' caminbo atravez do mato. o prin
cipio do caminho pesquizámos alguns riacbos que desembocam
no ribeiro, um do quaes deu mo, lras de ouro. Subindo a collina,
chegámos :lO barr~nco da Lavagem, especie de can~l, que parece
ter sido feito arlicialmente, e encaixado entr'e dous muro levan
tado sem argamassa: as n argens foram em outro tempo explo
radas. Passando-as chcJuei n om log,tr, em que se reunem oulros
tres ribeiros, igualmenle contidos em muros de pedra en onça.
Deixando os dons da direila, foi ao d<l e querda, onde :llltiga
mente se tirou ouro. Aq uelles ribeiros naSCem na serra de Curu
l-endava, que divide as arruas que passámo das da fazenda de
Japy.' A sua vertente do 'lado de ~'1onsel'r<lte, sendo muito auri
fen, como vimos, é provavel que o eu cume, e n sua ,'erlente
da bandn do Jnpy igualmente o ejam, visto ser a m 5ma for
mação.

A anliguidade daqueJles trabalhos me parece demonslrada pelo
modo por lue os regos estão abertos e ncaixados, pela direcção
das lavras, direcção agora desconhecida na provincia, (: pelas der
rubadas que se Iizeram ll.1quellas anligas minas, Uel'l'llb.1c1as
presentemente muitu alIas, e que se as emeluam a matas virgeu~.

23
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Descemos d'all i, seguindo o canal até onde se reunem os ribeiros,
passado o qual vi á direita um fosso no monte, de mais de tres
praças de comprido, obre duas e meia de largo, pelo qual se en
trava antigamente 001 um veio de quartzo, que corta o scbisto
argiloso.

Tendo examinado os arredores da 11lontsel'rate, voltámo para Pe
nundab(~, ver a cata que tinhamos mandado fazer. O desmonte
era de quatro palmo, e o ca c~lbo de tres, que deu ufficiente
pinta d'ouro. O cascalbo do contorno (tendo sido a cata bem diri
gida e segundo o methodo que estab€lleci nas minas da Adiça,
em Portugal) não exige para se aproveitar que o ribeiro e cave,
visto terem as cavas pouca prol'undidade e a planicie pouca agua.
D'alli fomos ao sitio de JUlldiuvim. Atravessando um monte e car
pado e mau, principalmente da parto de Jundiuvira, acabámos
finalmente esta jornada, tanto mais trabalhosa, por ser feita com
a escuridão da noute, e por caminhos que se têm como intrans·
ita veis.

No dia segui nte, 6, ramos ver um grande córle, pelo qual se
quiz encaminhar o Tieté, evitando assim uma grande volta, que
elle faz, para pôr a secco o seu leito, e explorar aquelle lagar,
que é muito aurifero. A idéa era boa e bem concebida, porém foi
pessimamente executada. Aquella abertura separa o cume do
monte que rodeia o Tieté dos outros mames, que formam a
serra; mas erradamente principiaram por onde deviam acabai',
isto é, pela parte posterior, talvez porque era maiú facil o tra
balho, porém depois roi-se estreitando cada vez mais a pas5agem,
de fórma que, entrando na rocha viva de uma camada de gnei s
granitoso, que tem 75 braças de largura, só se deu á ba e do
canal 7 i/2 palmos, e:li na uperficie, como si o gorando Tieté
pudesse entrar pelo fundo de um funil, e depois abrir o seu leito
atravez da rocha dura e com pacta.

Notámos umgrande erro naquelle trabalho: a linba de direcção
final faz um angulo quasi recto com o curso do Tieté. Não me
parece comtlldo dillicil de emendar, e amlbar a obra começada,
empreg'ando mineiros habeis. As grandes galerias deste genero
em Saxonia e Hungria são todas abertas em rocbas de igual du
reza, e que, demais, são subterraneas.

Nesta excursão prolongámos a serra de Ja,quaquara, que se
compõe de schi to argiloso, em que em diversas partes pousa uma
camada de grés. Ensaiámos um cascalho miudo de pissarra ver
melha, que não obstante a sua miudeza nos deu algumas par
cellas de ouro. Dous regatos nos deram o mesmo resultado; prin
cipalmente um, cujos seixos eram mais graúdos. Todos aquelles
ribeiros, smls margens, seus arredores, assim como as venente
da montanha, deviam ser pesquizados melhor, e sentimos não ter
tempo para isso.

Dirigimo-nos depois a um e~genbo, situado a uma boa leglla de
Jundiuvil'a. Nesta estrada vimos varias banco de grés, que cor
tam o caminho, e a pouca distancia da habitação dous grandes
veios de grullstein cinzento, manchado de verde, de grão fino e
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compacto, que atravessam e cortam os bancos de grés. Os sitias
pOl' onde caminhámos estes dous dias são muito despovoados:
não se acham nem casas, nem outra qualquer morada. O ter
reno quasi todo não penuitte cultura, e sómente pouco del/e
póde servir para 11 criação do gudo: comtudo, nos lagares em
que vi as plautações de canna, milho, feijão, mandioca e algo
dão, davam bem, mas é tal a indolencia, preguiça dos habitan
tes' que preferem vi ver como os arabes do deseno, do que culti
varem a terra. Si ao menos para melhorarem os pastos ti vessem
cuidado de queimar os matos e de os semear de bons pa tos, po
deriam aucrmentar os eus rebanho', principalmente os boi, que
são de boa raça, e fazer mais manteiga e queijos. Confes o, que
nunca vi touros tão belIo e tão rilbu tos, como os da fazenda de
lIIonlserrate, e que agora me pertencem: os habitantes tambem
podiam melhorar os cavallo e mulas, para cuja criação aqueHes
campos são mui proprios.

A 7 de Abril deixámo o eng-enho e tomámos a direcção de
lLú por um caminho, que a pouca distancia se separa em dous, e
tomando o da esq uerda. atravessámos uma ponte, a pouco mais
de uma legua do 'fieté, mais mal construída e menos forte que a
do Parnahyba. Até'aIli a rocha é o mesmo gneiss granitoso, que
á primeira vi ta se assemelha ao gruu tein, pelo grão e cár.
Seguimos o caminho até subir toda a erra do Japy, de que ava
liámo a di tancia er de Eete ou Dilo JotTua , de de Jaraguá até ao
lagar ondulo o e de igual em que está situada a vilIa de Ilú, a
qual separa, com o valIe cm que corro o 'fieté, a serra do Japy e
a sorra mais baixa do Pirapora, que parecem correr entre si pa
raIlelas, e com a do Mar ou de Paranapiacaba.

Antes de descer da montanha \Jara as collinas, achómo algumas
porçãe de cascalho, que merecem ser examinadas, porém a falta
d'agua nos privou de usar de batêa. a collina, a pouca distan·
cia, apparecem novo cascalhos, principalmente do lado do
ribeiro de Perapintinguy, e na subida do caminho da vil/a. Desde
a paute do 'fielé, a cada passo se acham veios de quartzo branco,
e algumas vezes schisto argiloso em grandes camadas, que serve
para lagear as casas.

Partindo do engenho, vimos ser mai habitado o terreno, ter
mais cultura, e ao me mo tempo não pudemos deixar de sentir a
falla de bo ques. Toda as antigas mata foram barbaramente de'
truidas com o fogo e machado, e esta falta acabou em muitas par
tes com os engenhos. Si o governo não tomar energicas medidas
contra aquella rai va de de truição, sem a qual não se sabe cul ti·
vaI', depre a se acabarão toda a madeira e lenhas; o enge
nho serão abandonados, as fazenda e e terili arão, a popula ão
elDigrarn para antros logaros, a civilisação atrazar-se-ha, e a
admini tração ela ju tiça e a punição dos crimes cada vez expe·
rimentarão maiores difllculdades no meio dos deserto.

Pernoitámo'; dous dias em Itú, e a -lO de Abril voltámos a exa
minar as minas, que haviamos deixado atraz perto do ribeiro de
Pempitin.quy, assim como outras formações de cascalho que
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estão situadas á esquerda perlo do barranco, que não deram ne
nhum signal de ouro, á excepção de uma pequena porção de cas
calho perto de uma nascente que nos deu uma pal'cella de ouro.
A formação geral ele lodo o terreno até Itú, é de schisto argila 0,
de apparencia primitiva, em que pousa ou assenla o grés, que em
algumas partes passa a uma brecha ferruginosa.

Durante os dous dias, que descansámos em nú, soubemos que
alguns habitantes desla villa preparavam uma expedição ou ban
deira para ir comprar indios Caiapôs, a8 hordas que habiLam as
margens do Paraná, visinbas da embocadura do Tielé. São gover
nadas por caciques ou chefes eleclivos, á excepção de uma mais
entranbada no interior, que é governada por um conselho de
anciãos.

Entre aquelles indios selvagens ha alguns que foram civiliza
dos e encorporados nas villas ela Provincia de Goyaz, mas que,
irritados das vexaçõe' do governo porluguez (1) fugiram, e vol
taram ao estado selvagem. Com tudo esla pobre (\"en t (2) está
prompta a reunir-se em povoaçõe , sujeilando-se a nossas leis,
logo que os vamos bu cal' e que lhes demos morada. Vivem
agora em paz comnosco e desejúm que se augmenle o trafico
que com elles fazem os habitantes das villas de Itú e Porto Feliz.

·0 governo devia favorecer j to, ainda que no principio perdes e,
evitando, comtudo, que os pais vendessem ou troca "em os l1lhos
por machados, facas e outras ridicularias; não se mudasse em es
cravidão mas sim em uma especie de domesticidade lemporaria.
A sorte daquelles indias, as im como a dos de Guarapuava, no dis
tricto de Coritiba, merece Ioda nossa attenção, para que não ajun
temos ao trafico vergonhoso e deshumano dos desgraçados filhos
da Africa o ainda mais horrivel dos il1(eli:;es jndios de que
usurpámos as tenas, e que são livres, não só conforme a razão,
mas lambem pelas leis.

(1) O trad. rospoitando o tolerando as con"icçõos o opiniõos dos onl,'os, nunca
corntudo sacrifica as suas proprias, sento quo o A. (mas não Ó 0110, o sim o quo
rodigiu osto oscripto) quo nunca 101'0 motivo de queixa, antos do gratidão, mostro
dopois tanto rancor o odio pelo nomo pOI'luguez, Pala que doclamaçõos vagas, quo
nada oxprimem, nom significam I O passoio publico. o musou, lagãa do Rodrigo do
Freitas, odificios, ostradas, as pontos que ha (quo não são do madoira), ote., olc.,
tudo (\ dosso tompo calamitoso portnguoz, o dopõo conLra a iugraLidão o injustiça
dos quo o negam. A. '1uo não nos arrasta o dosejo do popularidade, do Iisongoa,' o
povo I diremos com Dernardes

O bom ospirito qno protondo fama
SOl' louvado do povo niio desoja,
Qno som pro ao monos sabio mais a fama.

(2) E' para admirar a caridado o oxtromoso amor, quo ó moda, mostrar-so o lor-so
para o ostado solvagem. A eslos só sogabam o ostimam. l\ão posso doixar de trans
crovor o quo dizia o grande Napoleão:

• Os Idoologos fizoram mais mal á FI'anca do quo todos os Jacobinos Auarchislas
o Sotombrisadoros. Os IdeoJogos principalmento fizoram malar os bra'ncos nas co
lonias o illvontaram uma palav,'" (philullll'o/Jia), quo fal'á correl' mais sangue do
llno todas as guorras do roligião .•

Quo la plliJantropio O!t uno chose à craindro I

Los Phi I. art. 11 soe. I.
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o estado de abandono da vilIa de Itu se mostra pelo rleleixlldo
da Camara Municipal, que nno só se não occupou de fazer calçar
as ruas e camiuhos, mas que os deixa cheios de atoleiros, barran
cos e lagos.

Este deleixo é entretido e augmentado pelas idéas supersticio
sas e fanaticas, que uma parte do clero da villa préga ao povo, e
que têm muitas vezes sido causa da desunião das famílias, da cor
rupção da mocidade, e do affrouxamento do espirita (JuLJlico (i).

A i2 de Abríl partimos de !tu e Cornos ver a grande cascatn ou
salto do Tieté. Anles de occupar-nos em descrever as nossas
descobertas mineralogicas, diremos que o terreno em que assenta
a villa é todo de argíln silicosa, mais ou menos ferruginosa,
alIi chamada massapé, e que é a mais propria, principalmente o
de côr violete. cinzento, e vermelho escuro, para a cultura das
cannas de nssucar. A um quarto de legua da villa no caminho
da ca cata, atravessa-se uma estrada cortada por grunstein, que
pas a ao basalto, semelhante em côr e no grno, ao que vi em
Kinacula na Suecia. D'aqui o mesmo ma&sapé continua até perto
da cascata, onde se principiam a ver solitarios rochedos de
granito, porém chegando ao salto o granito é continuo e superfi·
cial. Ahi o rio se separa em tres braços, e fnz duas iI bas, por
onde (Jassa uma ponte mal feita e arruinada. A cascata é muito
pittoresca, por causa das rocha quebradas e escarnadas, que
formam diversas figuras, e dilferentes e curiosa vistas, e pela
queda do Tieté, que depois se divide em dous braços, um dos
quae se precipita de mais de tre braças de altura. A quéda
d'agua continua a formar redomoinhos, e escuma alé mais de 50
brnças, onde o rio se ajunta, e entra no seu leiLo. Do lado dire.ito
tentou-se abaixar a corrente, parn facilitar aos peixes poderem
vencer o salto, porém não se concluiu a obra. A direcção da
cascala é qua i do N NO. a S SE.

A algumas centenas de braças acima do Tieté, do Indo esquerdo
reconhecemo. um sitio chamado Lav1'a, cujo nome (e os re tos
de um canal ou rego) nos indicou que antigamente alli se tirou
ouro. Uma excav::tção que fizemo descobriu uma camada de
cascalho, que está ao nivel do ribeiro e se eutranha pelo seu
leito. O cascalho é fino, e solto. campo to de seixos cobertos de
q'lartzo e schisto argiloso; <leu suWciente ígml de ouro. Si se
estender em ambo os lados do ribeiro para o interior da terra
póde ser productivo. O esmeril, que fica no fundo da batêa, é
pouco magnetico, ma contém muito daquelle metal branco, de
que já f::tIlei, e que parece ser I'l'idium.

Em Itu separei-me de men irmão Martim Francisco Ribeiro
de Andrada. Fiquei na viIla para continuar o meu caminho para
Sorocaba e a fabrica de ferro de Ipanema, e elle partiu para
Piracicaba, pelo caminho, que atravessa a cascata. Referirei o
resultado daquellas observações mineralogicas.

(i) Outra doclamação da moda. Esta culpa têm os quo ordonam padros som in
strucção, nom costumos, O ainda poior, os ompregam nas igrojas.
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Pa 'sando n cascata e a cnpella ele N. S. de Montserrate, que
se eleva na margem direita do Tieté. o caminbo pnra a freguezia
de Piracicaba (boje villa da Conceição), corri de SOo a NO.
Acima da subida da capella para II eslrnda vê-se o grés ferrugi
noso, com nlguns pedaços de ferro nrgiloso. Na de cida pnra os
ribeiros Buil'Y, Atl.lahy, e outro sem nome, vi nas margen á
superficie, grés esbranquiçado; perto de outro ribeiro, subindo
para o lagar de Samambaia, vi grunstein. que tambem npparer.e
no lagar do Ca?-neira, duas leguns qunsi distante do rio Capivari.
O grés hranco torna ;1 apparecer no ribeiro das Caveiras e no da
Agua-parnda. Na fnzenda do ,-ia das PednLs notei o schisto argi
loso em que assenta o grés ferruginoso acima mencionndo,
cortado por veios de quartzo branco. Pa sada a fazenda do Lumiar,
e nn terras da do TaqlLa1'al, acha-se uma formação do schisto
silicoso, que algumas vezes passa a pederneira. Esta formação
continúa com pequena interrupção até perto da casn, onde
reapparece o grunstein de côr preta, de grão mais ou menos
gro so, passando a basalto. Ha aqui um salto do Pi,-acicaba;
e na superficie do chão apparecem pedaços de schislo silicoso,
azul escuro e negro. O terreno de toda n estrada. além elas rochas
já descriptas, é de I}lassapé violetn e curo. e de outras coros.
Os ribeiros que o cortam são o Bairy, AtlUlhy, Forquilha,
Capivary, o das Caveiras, Agua-parada, e das Pedras, e outros
que não têm nome. As margens do Piracicaba são perto da
Jreguezia de S. João de Atibaia, e as do Capivari chegam ás'
alturas contiguas á villa de Jundiahy. Estes dous ribeiros descar
regam no Tieté. Antes de chegar ao Capivari não ha bo ques
continuados, mas passado elle afora boas madeiras de construcção,
como o cnburama, paroba, sucupira, segurajabi. contêm outras
boas para a medicina e marcenaria, comoa copahyba, páo d'alho,
almacega ou gomma elemi, jacarandil, jaracntia, etc.

A freguezia de Piracicaba se eleva em nma collina. d'onde por
uma suave de cida se chega ao rio, perto de . na quéda. A vista
é magnifica. E' neste sitio que pa. sa ~ estrada dos bellos campos
ne Araraquara, onde já se formaram varias criações de gados,
que fornecem e dão granelt~s e~pcranças. A villa, que é muito
moderna, contém no seu recinto e arredores perto ele tre. mil
habitantes. E t:1 populução cada vez mais crescerá, peb a1Jluen
cia continua dos habitante das vilIas mais antigas. A grande
distancia em que e ta freguezia Fe acha das villas de Ilú e Porto
feliz, a cuja jurisdicção pertence por falta de justiças municipaes,
animava a impunidade dos crimes, e decidiu a junta elo governo
de S. Paulo, á qual eu pertencia em 182f, de a erigir em vilJa
com municipalidade e juiz ordinario.

O prinr.ipal ramo de cultura é o as ucar, que por anno já
monta a 20.000 arrobas; o mais é milho, feijão, oleo de mamona,
gados e porcos. As terras e os pastos são bons. O engenhos eram
vinte e cinco, e agora é provavel que muito se tenham augmen
tado.

Não nos esqueçamos de que o rio CUTimbatahy daquella villa
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tem banhos thermaes chamados Agua Santa. Outras aguas
thermaes se acham na collina chamada das Al'aras, mas a falta
de caminhos, e de ca as, faz com que não sejam mais frequen
tada . Meu irmão fez vir algumas garrafas, rolhadas para analysar,
o que não pudemos fazer por causa do acontecimentos politicas.
em que no. achámos envolvidos. No salto, na margem esquerda
do ribeiro, tambem ha uma fonte d'agua frio sulfurica (1.). Possuo
fragmentos recolhidos na Agun Santa, que estão rodeados de
pedra liquida, com pequenas parcellas de pyrites ferruginosas,
e das margens do Corimbatahy um pedaço de pedra calcarea,
côr de fumo, de estructura schistosa, que parece formar um
banco entre o schisto grauwackico côr de cinza clara, de que
tambem tenho um pedaço (2). Finalmente, do lagar chamado
Capitào commalldante, a legun e meia distante da viIla, tive
amostras de stalactite calcarea. Pelo que, po to que os montes e
col/inas da Provincia de S. Paulo sejam rochas primitivas, o
pa iz não é, como se collige, privado de pedra calcarea, porquanto,
além dos lagares que ficam mencionados, ha exceIlentes marmores
calcareos (3), na ribeira de Iguape e DOS campos de Coritiba.

ão tendo podido meu irmão, por falta de tempo e maus
caminhos, proseguir a suas descobertas até á coIlina de Arara
quara, porocurei ter noticia exactas. Soube que a distancia da
villa até ao fim dos C<'lmpos de Araraquara é de sete leguas, e que
o monte fórma um grande cone que divide as aguas, parte das
Iluaes desce para o rio Mugigua sú, e a outra para o Tieté;
que ubindo-o do lado Piracicaba, se de cobrem immensas
planicies, que se estendem até ao Multi, com insensivel pendia.
Os ribeiros que nascem uns nos campos, outros daqueIle lado
do monte e que desaguam á direita do Tieté, são: i O

, o Jacarépi
pira; 2°, o Jacarégulls Ú, que é formado dos riLeiros do Feijão,
Ta hiquaré primeiro, P in ha I, Munjolinbo, Correntes, Cbibarro,
Ouro, Cruze, Bajeudo, Bucaiuva, e do Tahiquaré segundo. Os
rios e os ribeiros, que na cem do lado oppo to e vão descarregar
á esquerdn do Mugi, são: o Quilombo, o da Fortaleza, Cabeceiras,
Rancho queimado, Mon te alegre, da Fazenda do Amaral. O
ribeiro de João Rodrigues emboca no Paraná. Não mencionamos
outros riachos pouco imj)ortantes, mas não deixaremos de men
cionar o Carimbataby, que nasce ao pé daquelle m9nte e desagua
no Piracicaba.

Uma trAdição antiga e con tante, e em alguns pontos nova·
mente verificada, diz que aquelle monte é aurifero, a sim como
o ribeiro da Cruzes e lJ iracicaba. Ouvi a uma pessoa verdadeira;
que o pa tores do Major Carlos de Arruda Botelho, cuja fazenda
é enco tada ao monte de Araraquara, têm algumas vezes achado

(I,) Talvez seja ferrea qll~ 50 queira dizer. Felizmente sãe rarissimas as aguas
1 lfuricas.

(2) Neste periodo parece faltar alguma palavra, porque não se entende, não se
sabe de que são os {"agmentos e pedra liqt,ida o que é.

(3) Sondo vordadeiros marmores, necessariamente são calcareos.
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em diversos pontos da sun extensão, folhetas (i) d'omo de iO a
i2 onças. Igualmente ouvi, que ha muito ouro e dianlante nos
rios Jacarépipira, e Jacarén"uassú. Quanllo e :lUgmentar a popu
lação daquelle districto e feito caminho, nqueHe monte e os
ribeiros, qlle delle descem, merecerão um e:\.'lIl1e seria: e miudo.

Emquanto meu jrm~o divagava por Piracicaba, para de lá
tornar a ~orocaba, onde nos deviamos eucontrnr, parti a 20 de
ltú para aquelle ultimo lo"ar. O caminho por que rni atravessa
um terreno ondeado, entremeiado de planieies o vali '; as aber
turas lJue so encontram suo poucas, e fechadas por ribeiro e
barrancos, que cortando a pissarra ou mas apé, mais ou menos
proprios para a agricultura, conforme a mi tura e a cõr,
penetram até á rocha viva e continua quo é de grés, mais ou
menos grosso, de cõr mais ou menos b]';1nca. A falta do nnimaes
faz com que aquelles campos, posto que com bons pastos, não
sirvam para grande criação de g[ldo. Em algnll1as partes ha
viveiro de onfe 'adas palmeiras, chamada lndayas, que dão
cocos do tamanbo de uma noz, da mesmll [órma e contextura
dos cocos grande da Dahia, e de que, niio só se faz doce, mas
tambem, pisando-os, uma especie de rarinh;1 de que u am os
habilantes. Servem-se das folhas pnra cobrir as cboupanns c tem
a existencia daquelle arbusto como i~nal evid nte de e. terilidade.

A cultura daquelle vasto campo até SOl'ocabn é qnasi nenhuma,
ainda que ba muita terra boa pal'a mandioca e prndos artifjciaes,
e principalmente para o algodão, qne plantado de estaca, :em
enxada Dem e trlllne, prospera e ajunta a qualidade á quantidade.
Na primeira legua e mein depOIS de Ilú hll mntas c capocirns que
depois são mais raras.

A villa do Sor(lcaba tem :l reputaçãu de ser h:,bitada por gente
boa e 110 pitaleir:l. Nns llllllheres l1a o verdadeiro typo ou modelo
da belleza. Como muitas olltras da provincia, fazem com que o
sexo pauli"ta seja citado em todo o Bl'azil pela reglllaridade dn
suas feições, 'ua boa figura e eshelta eslaturn, càr de jasmins e
rosas, e sobretudo pela amabilidade e bOlldade do sell caracter.
A villa e lli a_sentada em log-ar belll ar jado. Aos seus pé corre
o So)"ocaba, que pódc servir para algum:J navegação. Os habitantes
sustentam-se dos pl'oducto da agricultura, r. tiram grande lll~ro

do commercio das bestas e gados que vêm do Sul, que se vendem
alli para . Paulo, Santo (~) Mina' Geraes, Rio de Janeiro e até
Babia e lIIaranl1ão.

FERRAIIlAS DE IPANEMA

A 2i visitei a fabrica de Ipanema, situada nos lados do Monte
de t'en'o ou de Bimsoyam. Extrahia-se nlli antigamente OUI'O,

(1.) São mai, do quo folholas, são Ol·aneles.
(2) DiOicile ast esse p,.ObWlI, diz Plutarco, o a~ora o oxpol'imonto ; tondo por causa

da fidolidado, o oxactidão do traductor do onumOI'a" O Eldorado Santos, onde não
navorá uma duzia do bostas, o demais figurando como provincia.
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se acreditar nas escriptos dos Jesuitas e na obra do Hollandez
Lulid.

A rocba, que fórma os lado do Monte de ferro, é de grés mais
ou menos branco, coberto ás vezes de uma camada de pissarra
avermelhada e facil de cavar. O monte é de granito commum, de
grão ora goro so, ora fino. Sobre o granito ha o mineral de ferro
magnetico no cimo da montanba ; embaIxo, acbam- e pedaços do
me mo mineral, qu desabou, e que para se aproveitar, só pre
cisa apanhai-o e conduzi/-o. Omineral está misturado, á vezes,
com a mina de ferro luzidio de Werner. E' muito rico, porque
pelo en aio dá quasi 90 por iDO de ferro metallico. Entre o gra
nito ha camadlls de schi to argiloso, e hornblenda commum,
massiçn. a que os habitantes impropri<JOJente chamam pedra
verde. Vi tambem alguns pedaços de porpbyro verde, e outros de
opala commum, muito .emelhante ás de Telcobania em Hnngria.
Ignoro o eu jazigo, e nem o pude indagar. Esta opala, cheia de
calcedonia branca, será proveniente de algum veio qne atravessa
o g-ranito ?

E' no grés, que se fizeram os canae e alicerr.es da fabrica,
qne quanto ao edificios, á pedmria e madeira, são de maO'nifi
cencia inuti!. -m grande erro me espantou, na construcç:io do
canal de esgoto. O eu alto nhoel não póde dar prompto e goto ás
aguas, que muitas vezes ameaçam inundações. O edificio com
põe-se de duas fabricas: uma, cbamnda a fabrica sueca, consiste
em quatro forno de fusão e precipitação, chamados em allemão,
blacco{en (I), os quaes tem nove palmos de alto, e podem dar em
2ft, hora eis arroba de ferro,

Foi este o unico resultado do saber do director ueco, e do mi
neiros que vieram da Suecia, com tanta despeza, e que por tão
pouco consumiram e desp udemm tanto tempo e dinheiro (2). A
outra fabrica tem dou forno altos. pegados um ao outro, com
as n ce sarias forjas de refino. Não especificarei o estado em que
achei o estubeleeimento, porque o fiz em uma memoria que apre
sentei á Junta do novo governo de S. Paulo em '182L Oxalá que
os a cionista seg-ui sem o meus conselhos, unicos que os po
diam livrar da ruina I

Em Sorocaba, veio-se-me ajuntar meu irmão, que voltou de
Piracicaba; e a 28 cle Abril partimos para ,PauJo, por caminho
diJIerente daquelle, por que fomos . Mandámo adiante os criados,
pela banda da freguezia de S. Roque, onde devíamos pernoitar,
e tomamos para a Capella de N. S. da A]Jpa7'ição, em cujas vLi
nhança se no disse, que se achou um pedaço de pedra, que
fundida por um ourive , deu seis onças de prata. Antes de chegar

(i) Paroce-nos ostar orrado osto nome, porque não abomos havor forno al
gum assim chamado, mas sim - blecho{an - Forno de cbapear - Foul'neall li
11/atille,'.

(2) O mOSIllO acontocou om Portugal. Vojam-so - Apolllalllcntos pata a Hist,
das mina CIl> POI'Wgal, polo ajudante servindo do intendente geral das mina.
Lisboa, i824.
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e passado um riacho, na subida que o segue, encontrámos um
pequeno veio superl1cial, que cum :1 bat~ll deu ba tante esmeril,
porém nada de ouro. A mesm formação se prolonga até á Ca
pella. Na vizinbança do riacho vimos freq llentes veios de quatzo,
1llguns considerllveis. A mesma Capella é edificada sobre um
delles, que tem quasi braça e meia de grossura, mas cujos fra
gmentos, pisndos e examinados, nüo deram indicio algum de me
tal, e ninda meno de pyriles de ferro, ou de mineral de pratn.

Desenganados do nosso inutil exame, descemos por uma e trada,
que tem pouco mais ou menos legua e meia, e que conduz perto
do ribeiro de Nhanaltiva, onde entrámos na boa e Irada que, pas
sando por S. Roque, continún atravez da fregueza da Cotia até
S. Paulo. 1 e ta jornnda coberta parte de capoeiras, parte de
mata viro-ens, com algumas casas e. palhadas ; no fim da primera
meia legua, o terreno principia a formar outeiros e profundos
valle, que são regados por alguns ri3chos, muito di tantes uni
dos outro-o A pouco mai ou menos uma legua, de repente e nos
apre entou uma rocha de granito de grão grosso, que fórma um
pequeno cume. Proseguindo o caminho, achámos uma formação
de grauwacko cnmmum e . chisto o, qlle parece assertar i111 IDe
dintámenle no granito. Esta formaç:"io cllntinúa pl'la estrada, que
tomamos, logo depois de passar o ribeiro de Pl-ejebú. O grauwa
clco passa ao scbi to arenoso, e ao grés mais ou tIleno corado, e
é cortado por grande quantidade de veios ue quartzo branco e
cinzento. Entre elles, vimos um grande veio. ou para melhor di
zer, uma mns.a irregular (Stock dos allemê'ies), de mineral de
ferro argiloso que passava a bematites brunea e a ferro spatico.

Não ba agricultura por estes si tios, afóra em Prejebú e nos ar
redores da freguezia de S. Boque. Esta ultima povoação nos pn
receu baver-se augmenlado em lamanbo e povoação. Vêm-se
muitas casas novas. A povoaç:"io da fJ'eguezia do rli tl'iclo é de
2,300 almas, que vivem da ngricuJtura, e que em outro tempo co
illiam muito trigo e centeio.

A 29 de Abril partimo dr1 S. Roque e tomámos a e trada da
Cc.tia. Logo no principio de1l3 se v(~m grnndes rochas nua , de
syenito granitifOl'lne, que 3presenlnLO um a pecto porphyclico por
causa dos mUllos cry tae de feldspnto branco, que as cobrem.
O grão daquelle syeniLo insensivelmenle diminue de lamnnho, de
fórma, que em diversas parles do caminho e diria s r verdadeiro
grunstein, emquanto em outras toma cerla dureza, como o schi Lo.
Sobre o syeltito ha grandes ma sas de schisto silico o, penetrndo
de veio de quartzo. Em outr:) partes a cÔr é quasi preta e tem
poucos signaes de quartzo.

Proseguindo, e quasi no meio do caminho da" duas freguezia >

vimos outrA vez o granito semelhante ao ncima referido. O gra
nito c.ontinún pOl' um longo espat;o, e perto da freguezia da
CoLin pas a o gneiss. Todo o re'lo do éaminuo está cheio de pis
snrra vermelha, nmnrella, sem formaç50 de cascaluo.

Desde Sorocaba até aqui achámos menos ribeiros, menos nas
centes, posto que a estrada passe por matos virgens e capoeiras.
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Cumpre dizer, que-no primeiro dia de jornada, os campos por que
se passa, pela altura e escalvado, não tenelo arvore alrruma, a
não ser nos profundo barrancos, são de um aspecto romantico
e apresentam beIlos valles com arvoredo que contrastam com a
aridez do campo. De uma eminencia, vê·se a grande extensão,
que acaba no cume daque/la serra de montes, q1le parece ser a
conti nuação ao sul da serra do Ma r ou de Paranapiacn ba.

A e trada desde S. Roque, e mesmo de Prejebú a S. Roque, é
muito boa, cercada de capoeira e matns, ruj:l variada veA"etação,
se mostra rica e prodigio:l. ilIuitn d:lqueIla~ arvores, por cau a
das suas magnifica flore, pau iam flgurar nos jardins e parques,
principalmeDte uma, que parece ser dn e pecio elos plntnDos, e
outra, cujas folhas antes de cahir se fazem umas vermelhas, ou
tras amarellas.

A freguezia da Cotin é situnda em uma collina, de que se
ele ce a um ribeiro rodeado de nrbusto_, particularmeDte de
goiabeiras e araçás; a popnlação é quasi de mil habitantes.

A 30 partimos da CoLia para S. Paulo, onde chegámo, depois
de aDdal' sete'/eguas. Ocaminho não apresentou mudança alguma,
quanto ás rocba , mas é alegre principalmente na passagem do
do dos Pinheiros, que pelu ua frescura e belleza convida os 113
bitaDtes de S. Paulo :I irem pas ear ás suas mnrgen_. Assim se
terminarnm as nos~as excur ões mineralogica da villa de
SaD tos.

Para se poder fazer melhor ielén elo terreno que percorremos
ne tn viagem, em que varins veze sahimos da e trada, tanto para
um, como p:lra outro lado, fazeDdo muitas volta, daremos aqui
a distancias em linha recta. De Santos a S. Paulo - :l.2Ieguas;
de S. Paulo á freguezia de anta AOlnro - 2 j a Jaragná 4, . a
Parnabiua -7; a Itú - fi;:I oroeaba - 6 . a Piracicnba :1.2;
a S. Roque - 6; a Cotia - 6; d'aqui a S. Paulo -7. Cumpre
observnr CJue 11quel/:ls legua ,ão muito grandes, e excedem á de
Porlugn/ de 1.7 1./'2 por grau.

Segundo esta descripção, é facil ele formar idéa do estado ua
agricultura e iDdu trin na provincin de S. Paulo, da fertilidade e
riqllezt\ do seu territorio. Não é só DO di tricto aurifero de Paru:l
hiba, e seus arredores, que existem miDas de ouro, umas ainda
inttl tns, outra, antigam~nte, apenas exploradas, ante que os
pau.listas descobrissem os cnmpos ele Mina Geraes, Goyaz II lato
Gro so, e deixndo a sua terra, para ir povoar, e ali apanhar ouro
e diamantes. Nos confino de I[(uape e da erra do mar, eDtre:lS
minns, agora qua i abandonada, de ParanapaDema e de Piauhy,
lia um graDde districto aurifero, que promette muito, e cujo
centro é o lerriLorio do IporaDgn. E le vaslo districto e tende- e
desde a ri ba do mar I rio e I'ib iras, que correm abaixo do Ipo
ranrra, laes como o Vapornnduba, Piloens, Taqual'Y, Juquia, A 
. unO"ui, S. Lourenço, Batatnl oulro~. acima do IporaDgil alo
á vertento do grnnele rio de Ig-u.ape. Tambem existe outro grnnde
di Iriclo aurifero e diamantiDo, Da exlremirlade meridioDal da
l)rovincia, nos campos de CoriLiba. E te di tricto comprehellde o
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rio Verde, Cachumbú, Tibagi, que recebe os ribeiros da Fais
queira, Prata, Rio Alegre da fortaleza de Sant' Anna, BorO"es,
Santa Rosa, e outros. Além de tes di trictos geraes, sei, e é
muito provavel que as faces e lados da Serra do Mar, princi
paI mente na parte occidental, que corre do NS. pela provincia
de S. Paulo, são mais ou menos auriferos; porque aquella Serra
do Mar ou de Parannpiacaba, continuação da Sen'a dos Orgãos,
que vai acabar pa 'sada a provincia de Santa Catharina, fazendo
um cotovello a E'ste do rio Paraná, principia já a sel-o na pro
vincia do Rio de Janeiro, como o provam as minas de CantaO"allo ;
e na sua continuação, houve minas na parte chamada a serra
dos Guaramumis, as minas de Santiago e Santa Cruz, a quatro
ou cinco leguas das Costas. Ten ho por inrormações particulares,
que vindo do Rio de Janeiro por um atalho ou picada parn a
villa de S. Sebastião, e d'ali pnra S. Paulo, acham-se ribeiros
auriferos, e no sitio chamado Ping.'l-pinga bons diamantes.

Na prolongação da Serra, na provincia de Santa Catharina,
cita-se como ramoso na tradição do antigos habitantes o monte
chamado Tayo. A outra serra do Japy, que é a continuação da da
Mantiqueira, na provincia de Minas Geraes, e que se vai reunir á
Serra do Mar, na celebre quéda das sete cascatas do Pamná, tam
bem é aurifera em alguma pnrtes e merece ser explorada. Esta
unica provi ncia de S. Pa ulo, sendo povoada e civi Ii ada, formará
um grande estado, visto que pela variedade do seu clima, sendo
parle entre os tropicos e outra róra delles, pela abundancia de
madeiras, e dos seu t:Hmpos, pelos innumeraveis rios e ribeiros,
em grande parte navp.gaveis, pelas riquezas de ferro, ouro, dia
mantes, outros metaes, e pedra' precio as, é realmente um dos
paizes mais privilegiados do globo e uma obra prima da bemfa
zejll natureza. Accre cente-se, que a raça branca. que o habita,
é das mais bellas e fortes da America ~feridional. Foi a eJla e
aos indios conquistados pelo. paulistas devidn a descoberta
e a povoação dos vastos deserto do Brazil. Aos paulistas se de
vem os primeiros hahitantes do Rio de Janeiro, Minas Geraes,
Goyaz. Cnyabá, Mato Gro so, Santa Catharina e Rio Grande do Sul.

Nas dilIerentes guerras, desde a primeira coloni ação do Bra
zil até agora, sempre o valor dos paulistas se 1Jssignalou, e
mesmo hoje, foi da provincia de S. Paulo que sahiu o primeiro
grito de liberdade e independencia do Brazil..

Diario de lllDa viageDl Dlineralogica

PELA PROVINCIA DE S. PAULO NO AN1'{O DE i805

Pelo conselheiro lIfaJ'tim F,"ancisco Ribei,"o de And"ada, membro
honorario do Instituto

Sahi da villn de Santos no dia 8 de Julho de i805. Parti de
Santos, vim pelo braço de mar que se dirige para o Cubatão, e
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no largo do Caneu, tomei ri êsquerda por um rio, que divide a
villa de Santos da terra firme e a torna verdadeinlmente uma
ilha; cheguei ao porto de Piacabuçú, onde me metti em carros,
e andei uma grande prnia de dez leguas, segundo dizem, ao sul
até chegar á villa da Conceição de Itanhaem.

Esta villa está situada numa 1,lanicie, que se estende até á
praia, e pouco arredada della; verdadeiramente fica pouco dis
lante da costa do mar, e ao lado, na margem, corre um rio
do mesmo nome, qne continúa até á erra, donde ba uma
picada para a freguezio de Santo Amaro. Neste rio podem entrar
pequenas embarcações, as quaes podem sahir á meia carga
e acabar de carregar fóra, segnudo me asseveram.

Deixei de fazer cuidado.as indagações por este rio, visto me
dizer a gente do paiz que nada havia que ver: o terreno em
que está situada a villa é uma arêa solta, em parte de cam
po ição talvez do granito de duas substancias, quartzo branco
l} micu denegrida, no qual uma vezes predomina o qnartzo, e
ontra a mica. Esta ob ervação fiz eu não ó nos montes que
decorrem á e,;q uerda do rio, mas tambem na pequena elevação
sobre que está si tuado o convento de Franciscanos: a direcç<io
do bancos é nordé te e sudoéste. Colhi semente de curuanbas
e de caraguatá, que me parece ser uma especie do ~enero Ero
melia.

Contém est" povoação duas igrajas, a matriz e o convento já
mencionado. Um capitão-mór é o commandante da terra: tem
uma casa de camara, e é ainda correição de S. Paulo; sua po
voação anda por mil e lantos habitantes, eutrando a aldEia; o forte
da tulLura do paiz é a plantação da mandioca, pouco café e
canna; a maiol' parle do povo occupa-se em serrar madeiras,
tanto a sim que os dizimas no triennio montam sómente a
700iSOOO, minguado rendimento para uma povoação que fo se
menos indolente e mais activa. A indolencia ne te paiz é
con equencia necessaria da escravidão dos negros, pois que o
branco julga- e aviltado em exercer um mister que e confiou aos
negros, e estes pour:o se dão di to, porque não vêm o fructo
dos seus trabalhos e ómente maus tratos e castigo horri
veis.

No dia Ui atravessei o rio da Conceição1 de que fiz mençi\o,
e metti-me em carros para andar a praia de Peruibi, que já
fica ao sul da praia, e terá seis leguas de comprimento; do
meio para o fim está a aldêa de. te nome, e no fim o rio, que
tambem atravessei, para no eguinte dia subir ao morro de
Peruibi.

Em todo o paiz o gl'ande ou pequeno valor dos genero de ne
cessidade é quem regula da riqueza ou pobreza delle ; mas aqui,
npezar de ser a povoação minima, e por conseguinte a extracção
nenhuma, os generos têm um valor maximo consideravel, o que
não póde provir senão da total faHa deHes, tal é a preguiça e
indolencia dos seus habitantes. O maior numero de molestias
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em heira mar ou aLtribuo não sómente ao est9gnamento das aguas
e impureza do ar, mas wmbom á fraqueza de forças proveniente
da nulJidade de alimentos, e ao mau pa' adio, e t~ria de admirar
como o hOIll~m, um animal tão activo e industrioso, seja aqui
fl'OUXO, e muitas vezos chegue por 'ua indolencia ao estado
de miseria no paiz o lIlais f~rtil do muudo, a não ser para mim
de eterna verdade que as neces'idades crescem á proporção
das difJiculdades e, conseguintemente, dos desejos do a sa
tisfazer',

Mandei colher a poaiu, planta ~l'pentanttJ e3tolhosa, que dá na
arêa, ipecacuanha, cuja de cripção botanica deixo para uma me
moria separada.

!6 ele J/llho. - Neste dia passei o morro de Pernibi. Este morro
divide-so em dilIerenles cabeços, e por consequencia em diversos
valles ; em quasi todos os valles riboirãe ; não sei como o tes
homens, dados a e1'l'ar madeiras, s~ não têm lembrado em le
vantar engenbos d'agua de enar madeira. As pedras são
blocos de granito de duas substancias e uma pedra quatzosa
crystalisada.

i 7. - Cheguei a Garaú, e andei uma pequena praia, até met
ter-me n'uma canôa para passar o rio desto nome. Em todo este
rio nada vi di"no de observar-se, á excepção de uma aranha,
especio de lontra do rio, maior que o Vivia, a qual julgo será a
'IIllIstcla lutl'is úrasiliettsis de Linneo, e jacarés donde se doriva
o nome do rio (Laccl'tct alligatol'),

Chogado ao porto, subi o morro de Garaú e fui dar á praia
de Una. Em toclas e tas pr<lins não achei concha, que por sua
variedades on pai' clesconhecidas merecessem attrallir um natn
ralista. Embarquei no rio do Una, que en chamara antes rio
da Paciencia pela sua 1,lrgura, O depois fui por um braço até ao
porto do Prelado, do qual vai dar- e por torra á praia da Juréa,
na extremidade da qual me demorei, pam no outro dia examinar
o morro da Juréa e o rio Verde, que deixüa atraz.

Dia i8 a 20. - Deixando as differentes ()(iclloeiras que contém
este morro, nus quaes a formação podigiosa do ouro pouco ou
nada promette, direi que oste morro Ó um dos mai altos de ta
costa, que sua direcção ó quasi nornoroé te susué te, e de ta
me ma sorte se prolonga; que oIlo está coberto do bloco de
uma rocha cinzenta escura e avermelhada, a qual entra na
rooha ompastada, crystalisacla, qua os mineralogistas denomi
nam podido; o cimento é cle natureza siliciosa, com crystaes de
feldspato branco ou vermelho, contendo de mais mica, 'chorl
negar e granadas, como Lem se observa nas faldas cio me mo
morro junto ~o mar: para p~rlc do rio Verde, quo Oca ao norto
da Juréa na faldHs lateraes delJe, a pasta do parado parece ser
argilosa, ramo o indicn a nalurez[I fh"iI dos chi:ito que ne!le se
ob erva, E ta,' m~SSiIS porficlica. silo corl<tdas por veio de quarlzo
branco em diversas direcções.

Descido o morro, fui examinar o rio Verde, onde vi e colhi
algumas granadas vermelhas, que os naturaes chamam rubins,
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as quaes se achavam nas itaipavas entre a arêa; a formação
podigiosa destas itaipavas promette ouro sem conta: eu de certo
faria aqui uma experieocia, socavando alguma, si os habitantes
não fossem de touo inbabeis para semelhantes trabalhos.

Nesta excursão vi muita arvore da cham<lda almece,ç{ueira do
BraziJ, Amyds elem'itera de Linoêo, e uma arvore chamada im
bil'issú, cUJo fruclo contém em si sementes unctuosas ou gordas
como amendoim, (tj'((chis ypoqea, e das quaes se poderá fazer um
bom azeite, si a ineuriosidade dos babi tantes não fos e um obsta
culo invencivel a til'ar proveito de tantas riquezas, que a natu
reza prodiga nos oll'erece,

Creio que Kolbe e Vaillant nos aridos e desertos sertões da
Africa não acharam tautas difficuldades que vencer, como eu em
uma colonia portugueza, ha tanto povoada: os caminho', a não
serem praias, são impraticaveis, ou antes prccipicios ao que por
eltes anda; os rios, atravancados de páos ou cobertos de uma
planta aquati<la que chama guapê, são de diilicil ou impossivel
navegação: estes males não se podem attrjIJuir á falta de ordens
do governo, porque e tas são continuas e expressa ' Mas os que
bão de execular, respeitando os abastados, os isentam por pri
vilegios imaginarios, como si os houvesse I ara o bem publico; e
os pobres, podendo mal subsistir, (;0100 poderão dar tanto tempo
ao trabalho alheio 't

21 de Jullto.- Sahi da minoa morada, andei uma grande parte
da praia da Juréa, e vim ter ao porto de Suamerim, oude em
barquei, e vim ter á ribeira de Igu<lpe: subi por ella acima cousa
de seis leguas até dar no por lo da villa, onde roe metti em carros:
andei cousu de meia legull, pouco mais, e cheguei á villa de Iguape
já noite fechada.

22 a 24.- A viIJa de Iguape está situada em uma planície, que
é continuação das margens da ribeira <lO sul, e está na margens
do chamado mar pequeno, que é (;omo nm brac;o de mar de outra
barra que tem a villa mai' ao sul: esta é muita baixa, de ma
neira 1.1 ue não podem entrar elilbarcações, e mesmo a da ribeira
não admi tte embarcações granues carregadas, e é pena, porque
as dilliculdades são na entrada, e no restante da ribeira ha bom
fundo para toda a casta de embarcações.

Agora projectam encanar a ribeira com o mar pequeno, afim
de transportar os arrozes aLé ao porto da villa ; temo ómente que
a pouca quéda das aguas não frustre esta pretenção, vi ta a pe
quena differença de nivel. Esta villa e seu termo contêm 5,322
habitautes, entrando a freguezia de Xiririca; uma só igreja, que
é a matriz; uw capitão-mÓI' é o commandanLe ; tem camara ; um
juiz ol'dinario conhece da polícia e cI'ime'. donde se appell:t para
o ouvidoI' de Parallaguá, porque já é correi ão desta comarca. Sua
cultura funda-se em arroz e liIandioca, e já oa muito en"'enbo
d'agua de pilaI' arroz; o restante reduzo, e a pon(;o cMé, Cl,nna,
algodão e algum pomar do fructos de espinho. Aotigau16nte tra
balhavam muito na construcção de embarcacõe , ramo que tem
diminuido, talvez pela nenhuma bondade das madeiras.
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25 a 26.- Fui ver uma pequena ca a de banbo, onde se lavou
o Senhor Bom Jesus, imngem muito milagro a no geral entender
da plebe, para cnja fe w concorre immensidade de povo da ca
pitania e de fóra a cumprir promessa' ou a pedir o sare de di
versas enfermidades que padece; pois que o Senhor é aqui o
medico univer ai, mórmente do povo desta villa, que o não tem,
e nem sequer remedias para medicar-se. Bom é que dure a
credulidade desta gente, e quando deixará a ignorancia de ser
partilha do miseravel homem I A dita casa é de figura actae
drica, e sobre as oilo faces as 'enta como um bemi pherio ; ella
está proxima a um morro, que fica detraz da vilJa; delle correm
por muitas barrocas regatos de boa ag-ua, que seria bom encanar
para fartar a povoação: á superlJcie àeste morro observam-se
blocos de uma rocha granitica, algum já decomposto: asseve
ram-me que e socavaram estes regato, e se obtivera ouro: ver
dade é que a formação podigiosa é muito tenue:e não perma·
nente a meu ver, e por con eguinte julgo será de nenhuma
utilidade; mas todllvia a pretendo examinar.

27. - Fui correr a continuação dos morro, que ficam por
detraz da viIJa e se prolongam até a barra, e neUes não achei
novidade alg-uma: sempre as grandes massas da mencionada
rocha granitica, desarrumadas. Esta rocha fórma pelo seu
desal'l'umamenlo barrocas a cada passo, por onde correm regatos
e cachoeinls ahundantes em aguas, das quaes tem a gente do paiz
sabido tirar proveito, estabelecendo engenhos d'agua de pilar
arroz, genero de cultura tão digno de ampliar-se em todo o
beirn-mar, por isso que as terra haixas e encharcadiças são apro
priadas para semelhante plantações.

Decorri todo este braço de mar até perto da harra; por muito
baixa é incapaz de nella entrarem embarcações, e ~JS que aporIam
nesta villa entram quasi sempre pela barra da Cananéa, que sem
impropriedade póde-se chamar- e barra do sul. Decorre desde
e ta barra até a de Cananéa uma porção de terrrno baixo, que
verdadeiramente é unia ilha, por ser cortado ao n.orte pejo
braço de mar que fórma a bal'l'n do norte, ao sul a barra de
Cananéa, a léste o oreano, a oéste o mar pequeno, isto é, o mar
que ficca entre a villa e a dita ilha: esta explicação deve
entender-se, i a co ta corresse directamente muito ao norte e sul.

Nota.- Esquecia-me adverlir que a absoluta necessidade do
sal, junto ao seu grande preço, que impossibilita os pobres de
beira-mar a comprarem-no,.os obrigou a fazerem-uo para o seu
gasto; eis pouco mais ou menos o modo: coam a aglla salgada
e a deilam em um tacho, levam-na ao fogo, onde evaporam a
agua, e dêpois quando tomaram o ponto, batem-na com pus:
deste modo obtém um sal muito branco, mas não tão salgado ....

lutos aqu<u dulces, Yiyoquo sedilia saxo

27 de Julho a 6 ele Agoslo.- Agradando-me em demasia os cos
tumes dos habitantes da villa, os dos da ribeira me deixum assaz



DE S. PAULO 369

magoado: uma luxurin desenfrenda entre as mulberes e homens,
e entre parenle , uma frequencia de adultel'ios, póde acaso attri
buir-se ao e tado proximo da natureza? Certamente que não, por
que nqui tnmbem vemos reinar os vicias das nações civilisadas:
os viajantes que nos descrevem os co tumes das ilhas do mal' do
Sul, f~zendo-nos ver uma igual tendenClia pelos sacrificios
de amor nas solteiras, nog pintam as ca adas como modelos
da fé corrj ngal; ao menos si as casadag fossem sacrificadas pelos
maridos, como em Sparta, par~ o bem pnblico! mas estas idéas
estão bem longe de um emelhante povo. Pobre humanidade I
quanto és respeitavel pelos teus bons costume., e despre ivel pela
tua perversidade!

D a 13.- Todas a margen da ribeira, e mesmo algum terreno
decolTido, é argillo o, silicioso e bumoso, proveniente da decom
posiçiio dos veo-etaes; no lagar do de c~mpado acham -se á 001'
d'agua bancos 110rizontae de uma argilla branca pura; mais
acima noutro pouso ha um schisto argilloso ferruginoso, pobre,
com alguma .. " de ferro de permeio; estes são de direcção oes
noroéstc le sLlóste, quasi horizontatls: em diversas partes vê-se a
flor d'agua a formaçiio podinguica do ouro; e nestas brechas,
além de outras pedras roladas, acham-se as chamadas pedras de
capote, que julgo ser o g1'austein dos Allemães.

A esta ribeira vem ter di versos ribeirõe e rios, como o Pari
guéruçu, Pariguémirim e Jacajeiranga á esquerda, e o Juquiá,
onde vou trabalhar, desprezando os outro por menos nomeados
em ouro.

Esta ribeira, admiravel pela sua extensão e largura e pela faci
lidade de navegação até Yporauga, pela fel'tilidade das terras que
ficam em suas margen , pela abundancia de peixe, caça de pelIo
e passaras, como jacús, antílopes, macucos, tetráo maior, nambú
(an tetl'ao minor?) gralhag, jurutis, (,;ololllbapassa1'ina) guira
pongas, maitacas e papagaios, especies do genero psitacus, carões
e piassoca elc., seria um paiz admiravel, e de grande rendi
mento para Portugal, si fosse mais povoado por gente mais in
dustriosa e mais abastada, pois que graudes fundos só são capazes
de dar gTandes lucros; mas S. A. está muito longe, e só de perto
é que póde ver os melhoramen tos de que carecem suas colonias.

Larguei a ribeira, e entl'ei á direita pelo rio Juquiá com o de
signio de ir trabalhar em alo-uma formação aurifera de seus ri
beirões: a este rio, que se prolonga pelo sertão a dentro, e digno
da attenção pelas muita madeiras de constl'Ucção de que abunda,
vem ter ou desaguar differentes rios, á e querda o rio do Qui
lombo, e á direita o de S. Lourenço, ambos muitos piscosos e
cheios de lagoas igualmente piscosas: o terreno de suas margens
é um barro talco'o mai" ou menos silico o, excepto nos Pedrões,
que é um barro vermelho carregado, côr proveniente do ferro.
No PaulO Alto, onde me demorei, perto da barra do S. Lourenço,
corri diver os ribeirões, nos quaes a formação podinguica foi
cortada pelas aguas; mas e ta formação é tão pobre, que nem se
quer apresenta demonstrações de ouro na batêa: entre a dita po-

24
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dinga se acham pedaços arredondados de quartzo branco, pedaços
de graustein etc., e nenhuma arêa ferruginosa, que costuma
acompanhar similhantes formações. Nesta excursão ajuntei algu
mas sementes de ubul:nuba.

Tenbo-me espantado da prodigiosa multidão de passaras, que
sem medo algum vem comnüsco confraterni. ar, e isto me faz
lembrar o que um viajante francez refere das ilbas l\1alvinas no
começo da povoação que abi in tenlou o governo francez, mas que
depois cedeu á corõa de Hespanba: um naturalista, que viajasse
só com o designro de indagai-os, sem duvida teria enriquecido a
ornithologia de muitas especies e generos novos.

13 de Agosto Ct 3 de Setembl"o.- Tem continuado o mesmo ter
reno e ás vezes' muito talco o, até entrar no rio de Assoungui,
aonde vou trabalhar, e aonde vem ter a estnlda que de presente
intentam os de Ilapetininga, summameute proveitosa para estes
e os de Iguape pela faciJidade de commercio interno e e cambo
de generos. Entrei emfim á esquerda no rio de Assoungui : o
terreno o mesmo, e sómente em partes um barro vermelho muito
carregado. Passadas tres ou quati'o voltas vai ter-se ao primeiro
salto: o rio minando as tivasias que entre si deixa a rocha gra
nítica, corre por diversas apertadas bõccas, fazendo ,qmncle 1'uido:
esta rocha é de tres substancias, quartzo branco, feld.patbo
avermelhado, e ,mica negra: a direcção do salto é quasi le te
oéste: a rocha acba-se cm partes furada pelo continuo embate
das aguas. Este salto nimialllente me deleitou num paiz total
mente falto de bellezas d'nrte, e porque a um bomem tão batido
de trabalbos são precisos grandes e forças da natureza para o
arrebatarem.

Si Linneo intentou suns primeiras viag-ens a pé e de pi do de
todos os meios, eu tambdm por instmir-me conhecendo os pro
ductos naturaes desta capitania. tenbo arrostado com todos os
perigos, cobrindo-me com as folha da areca oleracea e nlimen
tando-me com o seu palmito, zombando de onças, tão damnosas
e malfazejas, andando a pé por entre malas contiuuas, emmara
nhndas de espinbos: tudo iSlo lolero com gosto, e só me desgosta
a escassez de obsel'vações (menos bugios e mico ). ,

Cnllgado ao snlto, como era impo sivel a passagem das canõas,
e o varal-as muito mais penoso, deixei-a, e milLi-me no mato por
uma picad11 feita por Salvador de Ponte, a qual pa. snda a serrn
vai ter a Itapetininga; durante esta excursão, as observações
botanicas são as mesmas feitas nas minhas viageus pela Capi
tania, e enunciadas em outro meus jornaes: quanto as obser
vações mineralogicas, decorrendo as marll'ens nlé per lo do segundo
salto observeI o seguinte: nos córregos nnscentes dos morros,
que domaram ne tas alturas, a formnção pudiuO'uicn incapaz de
exame pelH falta d'nO'ua; os mesmo blocos da rocha granitica
jã mÉmcionac1a, e nns faldas de um tezo sobranceiro ao rio peda
ços de um barro muito ochraceo e t11Ill0~0, já com a natureza
fossil dos scbistos; no ribeir50 das Coruja, cuja natureza geog
nostica pnrecia promoLter ouro grosso de mnllchns, que ou man-
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dei correr até a serra, onde desapparece, mettendo·se debaixo
della por entre rochetlos, e que eu mandei socavar, nada apre
sentou na batêa: por esta vez ticou fru trada a minha esperança,
descontos a que e tá sujeito todo o viajeiro: sómente achei nas
suas margenR pedras espalhadas de um verdadeiro silex amarello
escuro, e entre a brecha já di ta máos crystaes de rocha.

Na· volta, como não era possivel ter sempre bom tempo, veiu a
chuva, que nunr.a póde agradar no meio dos matos, desprovido
de tudo, e sem modo de a poder evitJr ; restou-me, porém, a paci
eneia, unica consoladora em semelhantes ea os. Não continuei
mioha excursão para a serra, porqoe ahi já ha lavras de ouro, e
nada tinba que descobrir oa jornada para Xiririca.

Para contar algumas anpdotas curiosa· da ribeira, referirei a
seguinte: um homem de Xiririca, que aborrecia a outro, lanhou
lbe os braços e a cabeça com cutiladas; o ferido querendo obter
justiçu do mal que se lhe fizeru reCllrreu ao juiz de I~uape, o
qual, para con umar a obra, a sentou de prender o feriao. Que
bellas idéas da justiç.a por e te paiz, e que melbor modo de admi
nistrar! Aqui o deliqueote reputa-se innoeente, e o innocente
culpado: taoto podem vistas parliculares, amizades, compras,
parentescos, etc,

VIAGEM PARA XITURICA

4 a 5 de Setembro.- Sahi do Juquiá, e tornei a subir pela ribeira
acima, porém passei pelo ribeiro das Laranaeiras á direita, onde
antigament~ houve lavra de ouro, e boje estão deixadas por já
uão fazerem conta; continuando a ubir pela dita ribeira deixei
á esquerda o ribeirão das Sete Barras, o rio de Yelá, e o ribeirão
da primeira ilha á direita até cheg-ar á freguezia, em que gastei
dous dias: já para perto de Xiririca a correnteza das aguas é
maior, e maior a dilficuldade de uavegação em razão de allrrmen
tal' o alteamento tlo terreno por qoe corre a ribeira, àiminuir a
profundidade d'agua, e augmentarem as itaipavas: formação po
dinguica que parece prometLer ba taote ouro, si a ribeira, por
muito larga e caudalosa oão obsta e a semelhantes trabalhos,
que além di o demaodam grandes fuodos.

Em toda e ta excursão sem pre o me mo terreno; e só no pri
meiro engenho um hano vorm -lho muito ocbraceo, e nas mar
gens o basalto em bolas, e algum já decomposto.

6 a 8.- Xiririca fica nas margens da ribeira á e querda, em
um graode espraiado que ella faz: sua cultura e de loda a ribeira
consiste em arroz (oryza), canna de assucar, mandioca, algum
feijão, pouco café, fumo e milho, e muitos pomares de laran
geiras: de sua povoação não fallo por entrar na de Jguape, e ter
já enumerado na de ta villa: seus habitantes são alegre , agei ,
e faceis pm seu tratos, mas pouco trabalbadores em comparação
com os pruducto" annuaes do um paiz tão fertil como este. Devo
advertir que os engenhos, tanto de pilar arroz como de moer
canna, são movidos por agua; tão grande é a abundancia das ca
choeiras.
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A l'ibeir~ no porto de Xiririca, divide-se em doas canaes, isto
é, corre pelo grande canal, e por ouLro muito pequeno, form:lOdo
como um regato, e deixando entre meio como uma lingua de
terra ou ilha, acabada a qunl torna outra vez a reunir-se o regato
com o grande canal; por detraz da fregoezia corre tambem om
ribeiro que vai de~tlgoar á ribeira, de cujas aguns tem sabido
tira r provei to os mora dures das margens: o ribeirão, porém, de
Xiririca fica um pouco acima da freguezia do j~elo direito ou
opposLo, e desa'gua nom pequeno sacco ou enseada que faz a
ribeira; elJe corre por detraz dos morros fronteiro li dita fre
goezia e nada lJrOmetle digno de nota. Decorrendo pelo dilo
ribeiro e regato até o lagar em que suas agutl unem-se com as
da ribeira, não vi senão seixos rolo dos ele Cjuarlzo e pedra espa
lhadas de um méÍo silex vermelho escuro; e numa pequena col
çalda, que rodên n igrejn, obsorvoi pedaços de um schisto argi I·
1050, tirados talvez de algum banco vizinl1o.

Tenho-me entretido por vezes com o reverendo paroc!Jo: elle
me tem encantado, não só pelos bons co tumes, e mais até pelo
seu gosto para a pintura e estatuaria, fazendo em páo dilI'erentes
imagens, e pinta nela toda a qualidade de insectos, quadropedes,
amphibios e passaras que encontra.

7.- Descendo um pouco abaixo da freguezia; sobro um pe
queno tezo da margem oppo ta, onde e fizera um roçaelo, acl1ei
a mina de ferro terrea e limo a ele Bergman em peelras espa
lhadas entre um {fl'Js bl'anco ele amollar ferramentas: esta mina
na superficie é um tanto carunchosa como escorias, pouco dura,
ma já bem pesada; no interior trigueira e avormp.lhada, com
:lIgum ochro de ferro de permeio. ElIa é em abundancin.

10.- Sahi da freguezia, o passei pelos Meninos (nome dado li

uma volta da ribeira, como o fizeram a outras), e dahi vim u
bindo até acima da barra do rio l'aquari que fica a direita;
larguei a ribeira, e entrei pelo dito ribeirão, passei pelo Ouro
gro so e flno e outros cónegos, que aq ui vem desaguar, nos qunes
se vêm restos de antigas /aHas de ouro, hoje abandonada por já
não darem lucro, e adiantei-Ole até perto do sallo, que não pude
ver por avizinhar-se a noite: a forma ão do ouro é :l gend já
mencionada, e só nas proximidades do salto se vêm as enormes
massas da rocha grnnitica de grão o miudo, fazendo já passagem
á porfidica.

. TO segundo dia continuei a nêlVegar pela ribeira acimn p:lS
sando pelos Cabacos, 'l'aquarí, ribeirão de Pedro Cubas á di
reita, ribeirão do Batatal á esquerda, Ouro Leve, Anelá, ribeirão
de Anelayatú á direita, e Onças, onde pousei: em todas estas
partes vê-se á mo tra a formação podinguica, e as veze já tra
balhada, e nas margens da ribeira bancos de schisto argillo o.

No dia 12 passei pela cachoeira das Cordas, nome talvez deri
vado de uma impetuosidade que não pel:mitte o u o do remo ou
varejão (verd8de é que n50 foram precisas cordas para sua pas
sagem), Ostra~, ribeirão de André Lopes á eSCjuerda, e o de
Nhanguara, onde me demorei, o que pretendo exaOlÍnar : terreno
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o mesmo e mesma a formação, e muito quartzo branco nllado
proveniente do de moronamento da formação podinguica. Uma
observação, que em geral tr.nllO fei to, é que as formações do ouro
n~o são permanente, mais sim destacadas dos morros vizinhos,
onde seria bom examinar, si o paiz, por montuoso e inculto, o
não obstasse.

Toda e ta ribeira de Xiririca para cima é magesto,a, já pejos
montes lateraes, que lhe (Jcam sobranceiros c ameaçam abater-se
sobre si entnlhanuo a madre, já pelas muitas ilbas e rocbedos
depostos no meio da ribeira, quar.s medal ba antigas con ervadas
na noite dos tempos, apezar da correnteza das aguas, que parc
ciam dever o sobral-as; e não obstante o continuo choque que
o/Trem, deJlas zombam quaes torres inabalaveis ao furor dos

ventos. A ribeira cada vez mais parece dirigir-se ao poente. Da
freguezia para cima mais cultura, e os habitantes mais labo
rioso , de tal arte que todas as encostas estão lavradas.

13 a 16 de SetemoJ'o.- Tenho-me demorado a fazer provas no
ribei rão de Nhanguara, numa formação podinguica de Vapu
runduba, e de outra margem oppo ta da ribeira. as quaes ambas
estiio á fiar da terra, e os mineiros do paiz denominam guapear:ls;
em todos estes exames apparecem apenas pequenas folhetas de
ouro, de feição que as minas de ouro grosso oão muita incertas,
e não podem fazer conta por se não poder calcular sua riqueza
ou pobreza: só posso asseverar que foi grande loucura nos lavra
dores da comarca de Paranaguá repartir em datas semelbantes
terras, porquanto os donos as deixam por miuerar, visto ser
nellas de pura perda um crviço em grande; e prohibem
aos pobres o faiscar, o que redunda em damno de S. A., dimi
nuindo o quinto, e em damno publico, obstando ao augmento do
numerario: é sempre o que acontece, um primeiro mal traz
comsigo muitos males.

16 e 17 ..- Sahi do pouso, e passei pelo ribeirão de Vapurun
duba, que fica á direita; o arraial deste nome fica lacro acima do
ribeirão na margem direita da ribeira: eJle hoje apenas tem a
igreja, e quatro ou cinco ranchos velhos, elle que no tempo da
riqueza de suas miuas, que presentemente e tão deixadas, parte
por já lavradas, parte por pouco lucro, fôra bastantemenle po
voado, grande parle do moradores o largaram, e sómentc se
vêm nelle re tos do que tinba sido; e bem se Ibe póde applicar
o distico de Virgilio : Camplts uoi Troja {ltit.

Depois pus ei pelo ribeirão dos Pilões, que tambem Oca á
direita, e onde vem ter a e"trada de Paranapanema, e vim
pau. ar a .Turumirim. No seguinte dia pas ei a celebres ca
choeiras Caracol 6 Funil, e o Sete Peceado, que são sete pe
quena cachoeiras até entrar pelo ribeirão de Ypiranga á direita.
Aqui lamhem houve grande arr1lial, e ricas lavras de ouro;
porém boje, como os anLicro lavraram o que havia de rico,
apenas ficaram restos de form~çiio pedinguica em demazia
pobre : as pedras que se acham entre o cascalho são pedaços de
chUo argillo o, de ochre amarelJo de ferro, seixo rolados de
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quartzo, etc. O terreno das mar~ens da ribeira é ou silicioso ou
arg-illa de diver os matizes, e vêm-se á flôr da agua bancos em
dilferentes direcções de schisto argilloso. Tenbo-me admirado
entre muitos arvoredos, que não refiro por já ter nomeado em
outros jornaes, de abundnncia de ortigas (ttrtica ul'ens) e em
baúbeiras (cecI'opia pellalct) de Linneo.

19 de Setemb7'o.- Sabi de um sitio onde pousara, e passei
pelo arriai do Ypiranga, boje de erlo, e com uma igreja amea-
ando qua!;i ruina, por falta de bôas lavras, pois que a Que

havia de rendimento já foram de todo trabalhndas. Sómente as de
um capitão Francisco Luiz, que são de ouro grosso, valem al
g-uma cou~a. Continuei a minha digres~ão pelo ribeirão de
Yporanga acima até chegoar á Il"ruta stalactitica denominada Lapa
de Santo Antonio, que fica á direita no ribeirão do Sumidouro, o
qual corre de um monte tambem á direita, onde sÓlllente existem
restos de ilntigas lavras. Não ó nesta gruta, mas tambem em
todos os morros á esquerda, e mesmo em suas fraldas, se acham
bancos de pedra calcarea secundaria, cortados pOl' veios de sp<ltho
calcareos, dos quaes no tempo das grandas cbuvas se destacam
por ões, Que vem entulbar enUIo os ribrirões. No veio da ap;ua
porém, só se observa a formação podinguica, que as enta sobre
umn argilla schistosa, cbamada pelos praticas do paiz piçarra
falhada. Esta gruta tem quasi a direcção de oe 'tenoro éste ; por
baixo della corre o dito ribeirão do Somidouro, cujas aguas são
frigidi simas, minando os ditos bancos ca\careos, e <llguma agua,
que transud;> por elles, e que fórma as bel las stalactites, atten
diveis pela sua brancura, pureza, esplendor e fractura spathica.
Na parte superior da e trada vê-se como dous oculo de igreja, e
logo no principio um côro rendado, e ornado de uma serie de
pyramides stalacliticas: do lado esquerdo faz a lapa como um
sacco, e do direito mais para o interior colu:tlnas entrecortadas,
e outras porções de avelbanlados edificios, sobre o quaes obrou
a mão inexoravel do voluvel tempo. Do lado esquerdo, em cima,
ha pequenes grutas ou reeoncavos, retiro de infelizes, e em
baixo furnas, aonde talvez v m acoular-se fracos animae per e
guido de feras. Elllfim aqui tudo é magestoso. tudo é grande:
aqui se vê de quantos esforço é capaz a ereadora Natureza.
Quantas marjJvilbas roubadas ás avidas vistas dos admiradores
de gosto, ou aos pineeis dos Migueis Angelos e Vandick , si o
Brazil. já mais culto e povoado, fos e mais susceptivel de
vinjar-se I

N. B.-No lagar em que está sita a casa em que pousei acham
se pedalios de <ilex amarello de bôa qualidade.

20 de Setembro. -Sabi do ribeir;io de YpoJ'anga, e continuei a
minha digressão pela ribeira acima; pa sei pelo ribeirão do
Betará, e entrei á direita, puxada a eaIJôa a braços; mas este
ribeirão é tão f,dto d'agua , que fui logo obrigado ii voltar. Con
tinuei a subir pela ribeira até o ribeirão de Taquaravira. á direita,
ultima povoação, que fica distante um bom dia de viagem do
porto de Piahi, aonde tambem iria se tives e de voltar á cidade
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por cima; porém como a minha digressão é pelo sul da marinha,
guardo este exame para a diligencia delIa no meio d'ag'ua, e
mesmo nos bafl'ancos que formam e tes dous ribeirões, vá· e a
formaçfio podinguica ii mo tra, mas tão pobre que mesmo os
fai queira dtlsprpzam trabalhar nella.

Um pouco abaixo da barra do Juquiá á margem esquerda da
ribeira, em um roçado que se fizera para a plantação de man
dioca, l1cham-se peda('os deserramados da mina de ferro terrea e
limosa de Dergrnan. Entrando pela barra dos Pilõe, e depois
indo costeando o dito ribeiriío por um carreiro pratiCado em suas
margen , vai ter-~e a uma gruta similhante a de Santo Antonio;
na seguinte provincia lambem e acham bancos de pedras cal
carea secundaria, den a g'ri e de fumo. E' po sivel que os habi
tantes da ribeira, lendo tanta pedra calcarea em abundancia, a
desprezem para rer.orrer aos sambaque.., montes de o tras feitos
pelo selvíJgens que habilaram estl's lagares, fazendo uma cal
muito inferior á da pedra? E' sempre a aversão ao trabalho que
nos obriga a larll;ar o melhor. O di Iricto de Iguape acaba nos
Pilões, e dahi para diante começa ootro.

Vollei de Taquaravira a Iguape por ter de continuar a minha
digressão para Cananéa e Paranaguá, villas que ainda ficam mais
ao sul de la.

3 ct i de Outubro.-Sahi da villa de Iguapc (Guapé) para a de
Cananéa em canôa pejo bra o de mar (ou Mar pequeno) formado
pela terra firme e pela lingua de terra ou ilha, que decorre desde
a barra do norte de Iguape alé Cananéa : e .ta i1ba estende-se até
doze legua (segundo Julgo), e vem fazer o pontal da villa de
Cananéa com o morro, por detraz do f1ual fica a villa deste nome.

Tendo Ilndado cou a de cinco ou seis legoas, divide-se o dito
braço de mllr em dou, que ão o braço que vai ter a Cananéa, e o
rio de Sabaúma, nascente dos morros deste nome, que vem desa·
guar ao dito brHço; mlli adiante o mesmo brllço alarga-se e
divide·se em dous. mettendo-se de permeio uma ilha, que se
prolongll ao sul até perto da barra, e sobre cuja extremidade fica
a villa de Cananea; estes dous braço, que correm, um por
diante da villa, e outro por detraz, tornam a reunir suas aguas
junto a barra, e reunidas de aguam no mar. E' da barra da Cana
nea, on da barra do sul de Igoape, que se ervem o des a villa,
porque a outra, por baixa, não admitta elllbarcação de qualidade
alguma. Todo o terreno decorrido é uma arêa pouco argillosa,
mais ou menos ferruginosa; ás vezes esta formação cheia de
raizes e denegrida apresentava vislumbre de turfacea; outras
veze e ta mesma formação congregando- e e tomando apparen
cia de pedrosa, reunido a ella muito ochre de ferro, fórma como
um grés ferrugino o, ou uma mina de ferro pobre.

Ne te mesmo dia matei um guará : e ta ave tem o tamanho
de um frango, o bico comprido, fino e acanellado, o pescoço do
comprimento de qua i um palmo a pernas comprida, delgadas
por qualro dedos; a càr é vermelba, mas neste todas as pennas
ainda não estavam vermelhas; as da barriga eram brancas, e as
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coberturas das azas e pescoço eram pardacentas (heotantallls l't!

bar, L.)
A villa de Cananéa fica na ilha, em búixo do morro mencionado

á borda do mar, é muito humida e encharcada; desta muita
humidade talvez procedem as poucas côres de eus habitantes:
elles dão-se á pesca e á construcção do barcos ; o forte da sua
cultnra é a mandioca e arroz, e pouco algodão, E ta povoação
estende-se da parle de Iguapo até o Varadouro: tem uma s'
igreja; um capitão-mór é o com mandante ; tem uma casa de
camara ; é correição de Paranaguá ; sua povoação anda por '1,600
habitantes; devo advertir Que a indolencia é tão geral neste
povo, que elle para sustentar-se tira todo o preciso de Iguape e
Paranaguá. Seguramente esta vilJa tende á sua extincção total,
si accaso se não fomentar de novo o amor do trabalho, introdu·
zindo nos povos a agricultura, qne mal e sem razão desprezaram,
animando o commercio externo, e abrindo ao menos uma e trada
para Curytiba a fim de augmentar a cOOlmunicaçào interior.

As observações min~ralogicas são: blocos da rocha graniticajá
mencionada no morro sobranceiro á "illa, e na sahida da barra,
ao pé de um telO fronteiro á ilha do mar, bancos do nm grés
ferruginoso com espuma de feno.

Sahi da barra, entrei na bahia, de onde me diri""i ao mar de
Arariaya pnra ir examinar de sul a norte os rios que desaguam no
dito mar. Os rios são: o Taquatingurn, onde achei bancos de
uma argilla branca; Taquari, cuja direcção é quasi no noroeste
suéste ; rio das l\1inns léste suéste. e neste desngua o ribeirão de
Mandira ; o rio Boaseca; o rio Itapitangui, direcção norte sul,
onde acbei bancos de argilla branca, de ocbre amarella e vermelho
pulverulento; n'aste ultimo rio desaguam o Juiry, a Cachoeira
grande, Taq'uaruvutuca, Pasmado e outros. A formação geral das
margens destes rios é uma arêa grossa denominada saibro pelos
do paiz, e em algumas partes a formação podinguica muito tenue,
e de nenhuma utilidade, npezar de muitos exames de mineiros;
alguma mancha soifrivel que se descobriu tem sido extrahida.
Todas estas margens são em exccllente torrão para a lavoura,
bem que pouco aproveitado. Todos e tes rios são panca atten
diveis pela sua nenhuma largllr[l, pela ponca profundidade
d'agua, e pela pequena extensão, o que provém da proximidade
das serras de onde elles nascem: comtudo no tempo das aguas são
assaz caudalosa, e não ha immen o tempo com as grande chuvas
desabaram porções das selTas, que vieram entulhar o rio das
l\1inas e ribeirão de 1I'I[llldira, arra. tando comsigo enormes madei
ras com graves prejuizos do:' moradores destns partes, o que
causou grande ab~lo á gente de ta villa, julgando nisto um
castigo visivel da mão divina.

6 a 4.-Todos estes dias tenho levado em casa a tirnr imfor
mações sobre o estado do paiz, melhoramentos de que é capaz,
sobre as suas producçõe~ natl1raes, et ., já que o tempo por
muito chuvoso me tem Obst,ldo a toda excur ão mineralogica.
Eu de certo ignoro qual seja a estação êcca em toda a beira-mar
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de ta capilani:l, expantar-me-hia em duvid:l uma irregularidade
de lal natureza, si a universal preguiça, deixando incultas o co
bert3s de arvoredos toda [IS terrilS circumvizinha. n povoações
me não desse azo para attribuir:l continuas aguas á humidnde
que sem ces'ar allrahem e chupam os arvoredos_

7 a 1.l1.-Sal1indo para fóra do pontal feito pelo morro e ilha
que decorre desde Iguape nté aqui, vai dar- e á babia de 'r re
pande, que não é oulra cousa mais que o ponto de reunião das
aguas deste bl'aço de mar com o de Arariaya, 0\1 mar que fica por
detraz da ilha; o t:l b:ll1ia tem excellente fundo para embarcações
de todo o porto, depois :l mesma ilha, que tem origem da barra,
vem formar um novo canal com outra ilha, que vai ter ao Vara
douro; porém uma pequeua ilh:l, que Qca ao largo, ;Jlgum tnnto
au sul do c:)ual, termina esta barra ao sul, e é um excellente
abrigo para ns embarcações; a direcção na entrada é sul norte.
Este porto seria dos melhores da capitania a não serem os bancos
d'arêa e um lngedo de pedras denominado, Moleques que se
acham no meio do canal, e que e tão anal' d'agua : verdade é que
estas duas ditlicLlldade ,por visiveis e faceis de evitar-se, não
nos diminuem a excellencia e bondado deste porto. Todavia a
concurrencia de barcos para aqui hoje é nenhuma, porque a pre
guiça do paiz não tem genero algum de cultura que exportar,
este paiz que ante exportava só de farinha oito n nove barcos!
Parece-me que tanta indolencia teve na 'cimento com a cons
trucção dos barco ; o povo inteiro, até as familias antigas qui
zeram ser c3rpinteiros da ribeira, a despeito da vileza de
similhante omcio, como si este ba tasse ás suas necessidades,
quaudo lhes falta lodo o necessario : hoje o numero de barcos
que aqui se fabrica é minimo, e por conseguinie os lucros pro
venientes nenhuns; mas os homens, ncosl.tlmados a carpintaria,
não querem ser lavl'Jdore : eis porque as terra sendo boa para
arroz e outros legumes Ucam incultas, e o povo não tem manti-

. mento nem parn si. Esta vil!a bem merece o nome qo palria dos
carpin teiros.

Continuando de sul a norte, vem desaguar no braço de mar
por detrvz da villa os rios Ypiranga á esquerda e Arariayus ú á
direita, fazendo uma só barra; a formação das margens é a
mesm:J, e neJla 'e achnm bancos de uma argilla branca muito of
rivel, de banos ochraceos amarellos, côr de roza, vermelhos e côr
de clmmLJo, muito bons par~ tinta. O rio de Arariayus ú é abun
dante de madeiras de const~ucção: entrei por este rio a dentro
com o de ignio de ir dar em umas lavras de 0111'0, bem que pobres,
que aqui antigamente bouve, só afim de ver o crystaes da rocha
que nella se encon'tram ma não foi po sivel o gui a dar com
ellas; creio que tendo :mdado por aqui ha muito tempo perdera já
o tino a respeito da est.rllda: a esca'sez do ouro em toda a beira
mar prova que o. sen povo devem dar- e mai á cultura das
terras ecommercio, para terem que dar om troco aos gueros que
entram do fóra. Colhi a gomma lemi da amy1'is elemi{crCt deno
minada no paiz almecega .»
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Mines de Jaraguá

« Au-delà de la plaine qui entoure Saint-PAul, le pays est mon
tueux. Si mon séjour dans cette vi[le eut été plu long, j'eu se
cousacré une partie de mon temps à fnire un voyage minéralo
gique dans les environ , mais, ayant des raisons urgentes de
hãter mon départ pour Rio de Janeiro, je ne pus I'Aire qu'une cx
cursion de cegenre. Le gouverneur rn'inviLa à vi iter les mines
d'or de Jaraguá, les premiares qui aient été découverLes au
Brésil, et qui aujourd'hui lui appartiennent, ainsi qu'une l'erme
vai ine.

ElIes sont situées à vingt-quatre milles de Saint-Paul. Naus
times, dnns la direcl.Íon du sud, douze milles par un chemin pas
sable, et bon en quelques endroites, eL naus traver âmes le Tiété.
Cette riviére est, là, beaucoup plu urande et plus prol'onde Qu'à
Saint-Paul; on la passe sur un tras·bon pont ele bois; i1 pour
raient, si on le cultivait convenablement, prod Uil'C au centuple
non-seule!nent les choses nécessaires à la vie, mais aussi celle
'qui sont d'agrémentet de luxe.

I! était trisLe de voir un canton qui pnr sa fertilité et par la
beauté de climat, mériterait d'être appelé un paradis, de le voir,
dis-je, dé erL et négligé par ses insensés posses-eurs, dévorés
uniquement de la sair de 1'01'.

Aprês avoir fait quatre lieues, naus arriv~lmes aux mines de
Jaraguá, fameuses par les tré ors immenses qu'elIes prod ui
saient ii ya pras de deux cents ans. L'or élait embarqué pour
I'Europe dans les pol'ts de Santo et de Saint-Vincent, et ce dis
trict élait regardé comme le Pél'oU du Bré ii. L'aspect du pays
est inégal, et même montueux. La roche, dans les points ou elle
est à découvert, parait être un graniL primiLiF qui si rappl'o~be du
gneiss: ii est enlremêlé d'ampbibole, et fréquemment ele mica.
Le sol e t rougeâtre, et notablement Ferrug-ineux; ii parAil êLre
três-profonll en quelque endroits. L'or se trouve généralement
dans une couche de cailloux roulés et ele gravier,' appelée cas
calltao, qui repose immédiatement UI' la rache. Oall8 les vallées
ou ii ya de l'eau, ou recontre rréquement eles excavaLions d'une
étendue considérable, faites par les laveurs el'or ; quelques·unes
ont cinqu3nte à cent pieds de largeur, otdix·llUit à vingt de pro
fondeur. Sur plusieurs des collincs, ou I'on peuL réuuir de l'eau
pour le lavages, on trou ve des particules d'or dans la terre, un
peu au·dessous de la racine de I'herbe.

La maniare d'exploiter ces mines, fIue l'ou aoit pluLôL nommer
des lavages, et simple et facile à elécrire.

Que l'on uppose d'abord une conche semblable à' du gravier,
compo ée de cailloux de quartz roulés, et d'une ub tance étran
gere. posée sur du granit, eL recouverte, à de profondeur,
inégales, par une ub lance terreuse. Quand ou peuL se PL'O
curer un courant d'llau, dont le niveau est suflisamment élevó,



DE S· PAULO 379

on taille dansla terre des gardins, qui ont chacun vingt à trinte
pieds de loogueur, deux à trois de Irrgeur, et uu pied de
bauteur, Ou creuse, à la base, une tranchéo profoude de deux
à trois pieds. SUl' chafjue gradin soot placés six à huit nêgres,
qui, à mesure que l'eau dt1sceod doucemeot d'eo baut, remment
saus relâcbe la terre avec des pelles ; ju'qu'à ce qu'elle soit toute
cooverLre eu bono liquide, et eo tralllée pias bas.

Les particules d'or, coutinues dan la terre, desceodent dans la
traucbée infér'ienr, aU fond de laquelle elles se précipitent
bientôt, à raison de leur pesanteur spécefique.

Les ouvriers sont cootinuellemeut employés à écarter les
pierres de la trancbée, et à ueitoyer la surface, opéralion cousidé·
r~blement facilitée par le courant d'eau qui y tombe.

Aprês ciuq jours de lavage, on porte I 'édiment du fond de
la trancbée à un autre courant d'eau, pau y subir uno seconde
opériltion de lavage. On a pour cela des sébiles en forme d'en
tounoir, 11lrges de deux pieds à l'oul'erture, et profondes de
cinq à six pouces ; ou les oomme gametla1'. Cbaque ouvriel', se
tenant debut dans le ruisseau, prend dans S3 gamelle cinq à six
livres de sédiment qui est d'uue teinte charbonneuse fonce, et
composée d'une matiere pesante, telle que de J'oxide de fer, des
pyritos, du quartz f(1rrngineux, etc,; [lnis ii fui! entreI' une ceI"
taine qUillltité d'eau dans ses gamelle, qu'il agite avec tant
d'adre se, que 1'01' se ~épare des autres substances plus légêres, et
tombe aU fond et SUl' los parois de vlIisseau. II rince eusuite la
,qurnelle duns URe autre plus grande et pleine d'eau; ii y laisse
1'01', et recommence. Lo lavage de chaque (/a11lclle prend buit à
nenf mioutes. L'or que 1'0n retire varie par le nombre et la di
mension des paillettes; quelqn'unes sont si peLites qu'elles
flottent, tandis que d':ll1tres .ont grosses comme des pois, et
souvent plus grasses encore. Celte opération, dont le résultat
est d'une grande coosrquence, est surveillée par des inspecteur.

Quand tout est termioé, en em porte 1'01' dans un bâtimeot,
pour qu'iI y sêclle e, à l'époche convenable, on le porte au bu
reau de contrôle, oú iI est pesé, et oú le quiot est mis à part pour
le prince, Le reste est fondu !Ivec un mélange de muriate de
mercure, ensuite mis en liogots, ossayé et estampillé d'aprês sa
valeur iotriosique, doot 00 délivre un certificat; aprê qu'uoe
copie de cette piece a été enregistrée à la monnaie, le lingot
circule comme espêce monnayée.

Moo attention fut fOl'tement attirée par les immenses débrie ou
rebuts des ancieos lavagp.s d'or.

I1s fOl'maient de~ tas innombrables, ct contenaient une gl'ande
diversité de snbstances, ce qui me fnisait concevoir une ferme
e pérance d'y trouver de IJrécieux éclJantiJlons de tourmaline,
de topase et d'anlres cristallisation" ainsi qu'une snite de roches
qui formernienl un tableaux géogoostique du pays. J'élais si for·
temeol prévenu de ceLte idée, que je m'imagioai réellement
aV(lir à ma portée quelques-unes des plus beJles productions mi
nérales du Brésil, En con équence, je sortis un jour de bonne
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heure, avant que la clIalenr fut trop forte pour travailIer, et je
me Os accompagner de trois hommos armés de pinces de fel' et
de ma rtenux.

ous brisâme des quantités prodigieuse des matiêres quar
tzeuse et semblable au granit, dan . différcns élats de décomposi
tion, et d'autl'es morceaux de matiero ferrugineuse ; mai". apres
avoir continuá I'operation p"ndant trois jours, et m'êlre tellement
fatigué que mes muin ne pouvilient plus tenir le martenu, .ie
fu obligé d'abandonner mes recherches qui furent inuUles. Je
ne découvris pas un seul grain d'or, ni une seule cristullisation,
exceple nn peu de qUlIrtz et de pyrites cubiques et octaédres, et
jo ne vis que du mangané e trés pauvre; en un mot, je ne
trouvai que des chose si communes, que j'hé'ilai si je les em
pOl'lerais à Saint-Paul

Cetto conLrariété qu j'éprouvé aus premieres mines d'or que
j'eusse vues, me chagl'ina beaucoup.

( ',~illL Ililail·e.)

Geologia da' Comarca de Xiririca

( A vi\lu de XiJ'irica, acha- o ituada a 4,0 45' longitnde do Rio
de Janeiro e 240 35' latitude austral. I '8 pés sobre o nivel do mar;
na margom direita da Ribeira. Seu nome foi dirivado dos Indios
daquclle nome. O lagar foi murlndo do sun primitiva creaç50,
existindo no seu antigo lagar a f/zlegua, rio :tcimn, que conserva
o nome de freguczia vel ha.

O lagar onde IlOje c tá collocndu a villa é quu"i plano, subindo
brandamente pelo sul. Não tem ediOcios notaveis. As ruas são
mal alinbudas, tem pouco sobrudos, uma icrreja, e cadêa velha
e a nova apenas principiada.

O municipio de Xiririca con(lna ao norde te e leste com o de
Iguape, ao norlo com o de Hapetininga. \0 leste com o de Apiahy
pelo rio Pardo o o de Betary ácima da freguezia de Iporanga.
Ao sul com a cordilbeira de Cananéa, da ,el'l'U do Cadeado e~c.,

Ao sudoeste com a Provincia do Paraná lIe1as cabeceiras do rio
Jucupirnnf"a que tem sua origem na Serrn Ncgrn, que faz parte
da serra do mar ou babia de Paranaguá, a bnbia dos Pinheiros.

No rio de !Ln, no Taquary e Batatal, existem formações transito
rias; tem cal, marmore azul com veia IJruncas, como o de Apiahy
c Paranapanema, que serve para óbras de luxo, como de necos
idade. A formações que se encontram nos Meninos são em

geral cbi"tos primitivos e tem ardozius.
us metae de ferro c manganez, pntre estes, manganez ugu

Ibad:l como no ILú. Na fI' Q,'nezin vell1a, tem melaphyr- basalt
e ferro: um ponco mais ácima gneiss no rio Taqual'Y: no rio
Jaguary, scl1i tos pl'imitivo. : no rio Batatal, melapl1yr-basall',
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e schistos argillosos: no rio Guapurunduva, melaphyr- basalt,
granito e quartzo, como na barra dos Pilões: no lagar chamado
Arapuguára, tem ardozias - schistozas: entre este lagar e a
iI ha, tem uma rica min;, de oxydo de ferro, com ouro c feno ma·
gnetico, entre gneiss, e schistos-siJieiozos: no Jurumerim e
no Poço Grnnde, tem as me mas mi na de ferro. Argillas [Icham
se em toda a parte e de todas as qualidades.

Na Bibeira, ácima da fóz de Juquiá, no sitio de Bento Ricardo,
acham-se melap1Jyr em bolos, e ácima dellas o Lrnss de i {f2 braça
de alto. Antes do rio Sete Bnrras, acham-se Tipotás com :l altura
de 6 palmos e de baixo melaphyr e schistos argillosos. O morro
agudo é composto das me mas pedras. Rio ácima, até a Ilha ue
Gato, ócham-se as mesmas pedras, alternando com quartzo e
granito. »

(Carlos RMth.)

Geologia do i'J:unicipio de Iguape

c A~ montanhas de Iguape são de média aI tura; i. 4,00 pés, o
morro grande mais agudo chamado Cejava, no bairro Icapára,
ao pé da terra deste nome: o Ulorro da Póixão proximo da ciclade;
o da Vigia na extremidade da cidade ao nordeste, ~ão todos la
vados pelo Ular do lado do Sul e pelas aguas do RiiJeiro ao Norte.
A maior parte destas montanhas são de [{ranito, rochas massiças
crystallinas; algumas são de grãos mnito crl'OSSOS como a da Vi
gia' onde se observa granitos, porpbiro, e algnmas vezes ao lado
do mar, pequenas rochas de crranito com schoerl-granito com
turmalina, uma mistura de pheldsapatho, quartzo, 5choerl, ou
turmalina e alguma malacacheta, ou mica.

Todas estas montanhas graniticas s50 sublevadas pelo- leia·
phyr-Bn altho- massa vulc,lUica, que em certa' época torna-se
molle, introduzidas em todas as I'restas e vãos das rochas de~

trnidas e levantadas. Este mineral é o que o povo intitula ferro,
porque é semelhante a ferro fundido, puro e resi tente ao mar
telJo, Elle I,em em si uma porção de ferro, porém inconstante
e insurIlciente para fundição, por causa da degeneração; porque
este ferro com sua pasLD, degenera na superljcie e decompõe-se
em nma capa verniell13 e molle, por isso ciJalllado lambem pelo
]Java, Pedra de Capote: o nome scientifico é Melaphyr, synonimo
de- Augit- Porphyr ou Porpl1yro Pyrogenico; o peso especifico
varia muito conl'orme a casca é mais ou menos compacta, ou po
rósa e varia en tre 3.3 até iI. 5. ~

(C<.wlos Ral·th.)
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Concessões Dara explora~ão e laVl'a (le milleraes

M arquez de Monte Alegre, Conselheil"O Jose Antonio Pimenta
Bueno (Mal"quez de S. Vicente) e Visconde de blaua.- Decreto
n. 1759 de 26 de Abril de 1856.- Concede-lhes permis ão para
explorar carvão de pedra, fprro, chumbo e outros metaes e mine
raes na zona da estrada de ferro de J undiahy.

Luiz de 01'dan. - Decreto n. 2297 de 30 de Outuàro de 1858.
- Concede-lhe permissão para explorar chumbo no municipio de
lporanga.

Antonio Luiz Pimentel e Joúo Baptista Gonçalves da Silva
Oampos.- Decreto n. 3166 de 26 de Outubro de 1883.- Conce
de-lhes permissão por 30 annos para lavrar ouro nas terras vizinhas
ao rio do Peixe e seus atRuentes.

Joúo Antonio de ll!firanda e Silva.- Decreto n. 3300 de 20
de Agosto de 1864.- Concede-lhe permissão pJra explorar chumbo,
e tanho e outros mineraes na serra de Iporanga.

Ricard Francis BU1·ton e .Augusto Teixeira Ooimbm.- De
creto n. 3706 de 26 de Setembro de 1866. - Concede-lhes permis
são para explorar chumbo, estanho e outros metaes nas terras do
Iporanga.

Por Decreto n. 4255 de 25 de Setembro d:l 1868 foi prorossado
por vinte mezes o prazo para conclusão do respectivos trabalhos.

Esta concessão foi declarada de nenhum elIeito pelo Decreto
n. 4544 de \:J de Julho de 1870. .

Bachareis Jose Fortunato da SilveÍ1"a Bttlcâo e Geraldo da
Gama Bentes.- Decreto n. 4630 de 2 de Novembro de 1870.

. Concede-lhes permissão para lavrar carvão de pedra na Comarca de
Taubaté.

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto n. 6067 de 18 de De
zembro de 1875.
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r AngeZo Thomn.z do Ama?"aZ e DI". Antonio Candido da Rocha.
-: D~creto n. 4625 de 29 de Maio de 1871.- Concede-lhes per
mIssao para explorar, chumbo, petroleo e outros mineraes em Ipo
ranga Comarca de Xiririca.

Por Decreto n .. 5874 de 13 de Fevereiro de 1875 se concederam
50 datas mineraes ao Dr. :\ntonio Candido da Rocha e Domingos
Moutinho, substi tuindo este ao concessionario Commendador An
gelo Thomaz do Amaral.

Engenheiro RaphaeZ Archanjo GaZvão e Tenente-GoroneZ J oa
quim SíZverio ~{onleiro Leite.- Decreto n. 4893 de 21 de Fe
vereiro de 1802.- Concede-lhes pel"missão pora lavrar mineraes e
productos chimicos na cidade de Arêas .

•
Commendador Antonio de Pat~Za Machado.- Decreto n. 5008

de 10 de Julho de 1872.- Concede-lhe permissão pal'a explorar
carvão de pedra nas Comarcas de Jacarehy, Parahybuua e S. J9sé
dos Campos.

Bachareis Fredel"ico Jose Cardoso de Ara~~jo Abranclws e
Joaquim Lopes C/taves.- Decreto n. 5009 de 10 ele Julho de 1882,
-Concede-lhes pormissão para explorar mincraes no municipio do
Cuuha, Comarca de Guaratinguetá.

Luiz J11athet~s Maylask.- Decreto n. 5014 de 17 ele Julho de
1872.- Conced':l-lhe permissão para explorar carvão de pedra e
petroleo nas Comarcas ele Sorocaba, Itapitininga e Itú.

o concession3.rio obteve permis~ão, pelo Decreto n. 5744 de 16 de
Setembro ele 1874, para lavrar carvão ele pedra em Aguas Bran
cas municipio de Tatuhy, em terras que declarou serem de sua
propriedade"

Dl"s. Cyl'ino Antonio de Lemos e Jose Baptista da SíZva
Gomes Barata.- Decreto n. 5050 de 14 de Agosto de 1872.
Conc de-lhes permissão para explorar carvão de pedra e petroleo
na comarca da Capi tal.

Esta concess9:o foi prorogada pelo Decreto n. 5732 de 27 de
Agosto de 1 74.

Luiz Antonio "de Souza Ba1"l'os.- Decreto n. 5115 de 17 de
Outubro de 18i2.- Concede-lhes permissão para explorar schisLos
betuminósos () kerosene na sua fazenda denominada de S. Lou
renço, no Municipio da Constituição.
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.João Pa·ulo Dias. - Decl'eto n. 5151 de 27 de Novembro de
1872.- Concede-lhe permissão para lavrar ouro, chumbo ferro; e
outros mineraes no municipio de Apiahy.

Esta concessão foi tran ferida ,'~ viuva do concessionaria, D. Fe·
lippa Dias Baptista, por Decreto n. 6122 de 16 de Fevereit·o de
1876.

Tendo a nova concessionaria feito sociedade com Joaq uim Ovidio
Saraiva de Carvalho foi a concessão tl"ansferida para o nome de
ambos pelo Decreto n. 6666 de 14 de Agosto de 1877.

E' fallecido. o sacio Joaquim Ovidio Saraiva de Carvalho.

Dl'. Joaquim Ignacio Silveira da Motta.- Decreto n. 515~

de 26 de Novembro de 1872.- Concede-lhe permissão para lavrar
ferro, e outros metaes no lagar denominado Jucupiranguinha,
municipio de Iguape.

Esta concessão Lendo sido prorogada pelos Decretos n~. 6037 de
20 de Jovembro de 1875, e 675;j de 24 de Novembro de 1877, foi
transferida a Abel Gome~ d3. Silva e outros pelo Decreto n. 7622
de' 7 de Fevereiro ele 18 O, send,)-lhes prorogado o prazo para
começo dos trabalhos pelo Decreto n. 8913 de 24 de Março de
18 3.

Bachaf'el Antonio de Patlla Ramos. - Decreto n. 5187 de 20
de Dezembro de 1 72. - Concede· lhe permis ão para lavrar ferro
e outras mineraes nas Fazendas denominadas Jardim e Mineiros
no municipio de S. Jo.;é de Baneiros.

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto n. 5534 de 31 de Ja
neiro de 1874.

Andrade &: Santos.- Decreto n. 54í7 de 26 de Novembl'o de
1873.- Concede-lhes permissão para explorar estanho e outros
metaes na bahia do Rio S. Pedro Cubas, no município ele Xiririca.

Tenente-Col'onel Bento Jose Alves Pef'eira e outros.- De
creto n. 5753 de 23 de Setembro de 1874. -Coucede-Ihes perJllissão
para explorar carvão de pedra, ferro e outros metaes no municipio
de Tieté.

Esta concessão foi prorogada pelo DeCl'eto n. 6742 de 17 de
Novembro de 1877 e novamente pelo de n. 6929 de 8 de Junho de
1878.

Chl'istovão Bonnilte e out?'OS,- Decreto n, 520 de 12 de De
zembro de 1874. - Concede-lhes permis'ão para explorar ouro,
prata e antros metaes nos municípios de S. Roque e Cabrena.

Rectificada a concessão pelo Decreto n. 5 06 de 24 de Abril de
1875 e declarada pelo de n. 5960 de 23 de Junho do mesmo. anno

".



DE S. PAULO 385

que a mesma concessão abrangia todo o territorio da comarca de
S. Roque, foi mais tarde ella prorogada pelo n. 6437 de 22 de De
zembro de 1876.

Dr. Jorge Sca}'borough Barnsley e out;·os.- Decreto n. 5861
de 30 de Janeiro de 1 75.- Concede-lhes permissão para explorar
ouro no municipio de Itapitininga.

Por Decreto n. 6074 dG 24 de Dezembro do mesmo anno os con
cessionarias obtiveram autorização para minerar, e pelo de n. 8086
do 7 de Maio de 1881 foi-lhes renovada a concessão sob as mesmas
clausulas do segundo Decreto.

João Baptista Rodocanacki.- DecI'eto n. 5059 de 14 de De·
zembro de 1875, - Coucede-Ihe~permissão por dous annos para. ex
plorar guano nas ilhas dos Alcãtrazes.

Bacharel CY1'ino .4.ntonio de Lemos. - DecI'oto n. 6127 de 23
de Fevereiro de '1876.- Concede-lhe permissão par:/. explora.r ouro
e outros melae no municipios de S. José dos Campos e .J aca
rehy.

Jose Mal'ia Gavião Peixoto e Pedro da Silva Pei'eil"a,- De
creto n. 6346 de 20 de Setembro de 1876.- Concede· lhes per
mi~são para explorar ouro, pl'ata e outros metaes na comarca da
Faxina.

Por Decreto n. 7153 de 8 de Fevereiro de 1879 os concessio
nario obtiveràm. permissão para lavrar; e pelo de n. 8770 de 18 de
Novembrú de 1882 foi-lh ' concedida uma prorogação de dous an
no~ para rOmeÇO dos resp'ectivo trabalhos.

Tendo fallecido o primeiro concessionario, foi a sua parte trans
ferida á sua vi uva. D. Maria Cantinho Gavião Peixoto, pelo De
creto n. 9056 de 3 de Novembro de 1883.

D. Anna iJIa;'ia de Sena Rozado.- Decreto n. 5436 de 22 de
Dezembro de 1876. Concede-lhe permissão IJara explorar ouro e
outros mineraes na freguezia de Nos 'a Senhora do O',

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto n. 7095 de 30 de No
vembro de 187 .

Sendo casada a concessionaria com o Dr. Henrique Alves de
Souza, foi a concessão transferida para o noIDe de ambos pelo De
creto n. 7937 de 11 de Dezembro de 1880.

Ernesto Germack Possolo e outros.- Decreto n. 6615 de 4 de
Julho de 1877. - Concede-lhes permissão para explorar, mineraes
nas bacias d,os rios Pedro Cubas e Taqual'Y, municipio de Xiririca.

25
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Foi prorogada esta concessão pelo Decreto n. 7571 de 20 de De
zembro de 1879.

Joaguim Victorin6 da Ctmha.- Decreto n. 6714 de 13 de Ou
tubro de 1877. - Concede-lhe permissão para explorar carvão
de pedra, ferro, chumbo e outros mineraes no municipio de Uba
tuba.

João Ferreira de Souza Leal.- Decreto n. 6921 de 1 de Ju
nho de '1878. - Concede-lhe permissão para explorar ouro e ou
tros metaes no municipio de Barreiros.

Vicente de Souza Queiroz.- Decreto n. 7015 de 31 de Agosto
de 1878. - Concede-lhe permissão para explorar ouro no municipio
de Piracicaba.

Dr. Joaquim Antonio do Amaral GU?·geZ. - Decreto n. 7066
de 9 de Novembro de 1878.- Concede-lhe permissão para explorar
carvão de pedra e outros mineraes na freguezia de S. Sebastião do
Tijuco Preto.

Foi-lhe concedida permissão pelo Decreto n. 8000 de 12 de Fe
vereiro de 188'1 para estender os trabalhos respectivos á comarca
de Castro, provincia do Paraná.

Dr. Jorge Searhorough Bal·nsZey.- Decreto n. 7096 de 30 de
Novembro de 1878.- Concede-lhe permissão para explorar ouro e
outros mineraes no lagar denominado Santo Antonio, da comarca
de Iguape.

Jase de Paiva Legey. - Decreto n. 7127 de 11 de Janeiro de
1879.- Concede-lhe permissão para explorar ouro e outros mi
neraes no lagar denominado - Volta Grande.

ManoeZ Moutinho de Avile~ CarvaZho.- Decreto n. 7170 de
22 de Fevereiro de 1879. - Concede-lhe permissão para explorar
metaes no municipio de Iguape.

Esta cOll.cessão foi prorogada pelo Decreto n. 8592 de 17 de Ju
nho de 1882.

Arthur M ortiner Hanson e F?-ederíco Brady . -Decreto n. 7243
de 5 de Abril de 1879.- Concede-lhes permissão para explorar
ouro nal! cabeceiras do rio das MinaI! e seus afRuentes.
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Miguel de Araujo Ribeiro e Amaro de Araujo Ribeiro.-De.
creto n. 7253 de 26 de Abril de 1879.- Concede-Ihe~permis~ão

para explorar metaes no municipio da Capital.

Bachareis Antonio Luiz Ramos Nogueira e Pedro Antonio
Ferreira Vianna.- Decreto n. 7567 de 13 de Dezembro de 1869.
- Concede-lhes permissão para explorar ouro e outros metaell no
leito e margens do Rio Verde.

Dr. D. Wilt Clinton van Tuyl e Geo?'ge P. GOff.- Decreto
n. 7717 de 15 de Maio de 1880. - Concede-lhes permissão para
lavrar ferro e outros mineraes no rio Ribeira. e seus affi.uentes.

Ellta concessão foi prorogada pelo Decreto n. 8461 de 18 de
Março de 1882.

Jose Rodolpho Monteiro.- Decreto n. 7802 de 26 de Agosto
de 1880. - Concede-lhe permissão para. explorar carvão de pedra e
outros mineraes no vaUe do Parahyba, desde Lorena até S. José dos
Campos.

Henrique Izido?'o Xavier de Brito.- Decreto n. 7839 de 6 de
Outllbro de 1880. - Concede·lhe permissão para e::s:plorar ferro e
outros metaes no logar denominado ((. Sapatú » da comarca de Xi-
ridca. .

O concessionario obteve permissão para lavrar pelo Decreto n.
8464 de 18 de Março de i882.

Bacharel Joaquim Antonio do Amaral Gurgel.- Decreto n.
7066 de 9 de Novembro de 1878. - Concede-lhe permissão para
explorar minas de carvão de pedra e outros mineraes no rio Itararé
seus aflluentes, e suas margens, comprehendendo o territorio de
S. Sebastião do Tij ueo Preto.

Estevão do Nascimento Assurt/.pçi!o.- Decreto n. 8078 de 7 de
Maio de 1881. - Concede-lhe permissão para lavrar ouro e outros
metaes na Comarca deiilXiririca.

Domingos ]{outinho, Jose Rodolpho Monteiro e outros.
Decreto n. 8305 de 31 de Dezembro de 1881. - Concede-lhe per
missão para lavrar combustiveis mineraes no valie do rio Parahyba.

Carlos Boncault.- Decreto n. 8421 de 14 de Fevereiro de
1882. - Concede-lhe permissão para explorar ouro e outros metaell
no municipio de Mogy das Cruzes.
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João Franci'Sco' Pinto Cafundô e João Fmncisco Soares So
brinho.- Decreto n. 8636 de 5 de Agosto de 1882.- Concede·
lhes permissão para explorar carvão de pedra e outros mineraes na
Comarca de ltapitininga, em terras de seu sogro Delfina Vieira de
Medeiros.

João Chrysostomo do Ama1'al Brísola.- Decreto n. 11826 de
30 de Dezembro de 1882.- Concede-lhe permissão para explorar
carvão de pedra, asphalto, petroleo e naphta no municipio de lta
petininga.

Julio Augusto de Campos MeUo e Luiz Fortes Bustamante
So..- Decreto n. 9170 de 28 de Março de 1884.- Concede-lhes'
permissão para explorar ouro e outros mineraes no municipio de
Sorocaba.

James Walter Graham.- Decreto n. 9222 de 31 de Maio de
1884.- Concede-lhe permissão para explorar ouro e outros mine
raes no Comarca de xiririca.

Pedro da Silva Pereira e ManoeL Joaquim B01'qes de Lima.
- Decreto n. 9223 de 31 de Maio de 1884.- Concede-lhes per
missão para e:xplorar chumbo e outros mineraes na serra do EtA da
Comarca de Xiririca.



PROVINCIA no PARANA

LIMITES

Esta Provincia limita ao Norte com a de S. Paulo; ao Sul
com a de Santa Catharina e a Confederação Argentina; ao Oriente
com o Oceano Atlnntico e Santa Catharina, e no Occidente com a
Provincia de Matto Grosso e a Republica do Paraguayo

POSIÇÃO ASTRONOMICA

A Lat da Provincia comprehende os parallelos de 22045', e
26°29' austral; a sua Longo oriental fica entre 4045, e H053·.

CLIMA

Por ser tão temperado como o do meio dia da Europa, é esta
Província uma das que melhor se prestam ao estabelecimento de
colonias.

Nos sertões de Guarapuava, Gracioza e outros, O homem en·
contra no clima desta Provincia novos elementos de vida,
e vigor, quando alquebrado pelas enfermidades, ou humilhado
pelo infortunio.

COMARCAS

i." CAPITAL

Ilíunicipio, o., o, •. ' ., Corytiba e Votuverava.

2.· PARANAGUÃ

, , o, o. Paranaguá •

3." ANTONINA

, •• , ••••••••• lO ••• t ••• Antonina, Morretes e Porto de
Cima.
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4.'" PONTA GROSSA.

Município " .. . . .. . . .. PonLa Grossa.

5. a CASTRO

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Castro, S. José da Boa Vista,
Tibagy e Jaguaryahiva.

6.'" GUARAPUAVA.

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guarapuava e Palmas.

7. a LAPA

..................... Principe e Rio Negro.

8. a. CAMPO LARGO

· . . . . . . • • . . . . . . . . . . .. Campo Largo e Palmeira.

9 .aS. JOsÉ DOS PINHAES

.......... , S. José dos Pinhaes.

JAZIDAS MINERAES

Agua Branca.- Logarejo entre Ponta Grossa e Guara
puava, na estrada que liga os dous Municipios. NaquelIa loca
lidade encontra-se uma jazida de carvão de pedra, que se suppõe
ser continuação da que existe em Ponta Grossa.

Apucaraná.- Serra no districto de Guarapuava, á Oeste
do rio 'ribagy. E' muito aurifera e nunca foi explorada.

Assunguy. - Rio no districto da antiga colonia de seu
nome. Possue ricas minas de ouro e outros metaes preciosos.

A ex-colonia demora a Leste de Corytiba 100 milhas.

Campo Largo.-Municipio da Comarca de' seu nome.
Entre este Municipio e o de Lambary existe uma mina de anti
monio de superior qualidade, por estar o minerio bastante empre
gnado de chumbo e zinco, segundo informou o Engenheiro João
Bloem ao Governo Imperiàl, em ameio datado de 20 de Fevereiro
de i846, como se vê do Relataria do Ministerio do Imperio desse
mesmo anno.

Cascalho Duro.- Este logarejo demora distante da
Freguezia de Tibagy, tres dias de viagem. E' rico em diamantes,
segundo informa o Dr. Paulo José d'Qliveira.
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Castro.- Comarca cortada pelo Rio Tibagy. Possue ouro
e pedras preciosas nas margens e leito do mencionado rio, bem
assim carvão de pedra no logar denominado Santo Antonio de
Imbituva, Municipio da Ponta Grossa.

Cinzas.- Rio de pequeno cabedal, na Comarca de Castro.
Possue ouro e outrus metaes preciosos.

Corytiba.-Capital da Província distante de S. Paulo cerca
de 90 leguas. No logar denominado ltahebé, pertencente ao Mu
nicipio da Cidade, existem minas de ouro que foram exploradas
em 1.679 por D. Rodrigo de CasteIlo Branco.

A Cidade de Corytiba foi fundada em 1.65~ pelo capitão Theodoro
Ebano Pereira.

Guarapuava.- Municipio da comarca de seu nome, nai
proximidades do rio Iguassú .
• Em todo o municipio existem minas de carvão de pedra que são

consideradas ramificações das de Ponta Grossa, do que se desco
brem vestigios na picada que segue para a Colonia Thereza.

Guardá Velha.- Este logarejo demora abaixo da ere
guezia de Tibagy, meia legua.- Em um morro que aIli existe
encontram-se, envolvido, no cascalho, diamantes lJequenos de
excellente agua.

Iguassú.- Este rio junta-se abaixo do salto das Sete-Que
das com o rio Paraná, do qual é um tdos aflluentes. E' abun
dante em minas de petroleo e schistos bituminozos, que nunca
foram exploradas.

Itararé.- Rio de pequena importancia, na comarca de
Castro. E' rico em minas de ouro e outros memes.

Ivahy. - Este rio nasce nos campos de Guarapuava, e sendo
engrossado pelos ribeiros Tinto, Bom, Soberbo, Capivary e Thua,
torna-se por isso navegavel até suas cabeceiras. Minas de cobre,
sal-gemma e pedras preciosas, bem assim agathas e outras pre
ciosidades, encontram-se não só no seu leito e margens, como nos
terrenos adjacentes.

O Ivahy desagua no rio Paraná em frente a ilha das Sete-Que
das no logar em que existe uma cachoeira, cujas aguas se despu
nham em volume de i8,000 metros cubicos por segundo, sendo
os terrenos que ficam nas suas adjacencias constituídos de rochas
basalticas de aspecto amig-daloide, ricas de crystaes de quartzo e
amethystas de grande belleza.

Na cabeceira do c Cobre. ha carbonato de cobre, e no salto da
Bulha ferro magnetico em tal abundancia, que perturba conside
ravelmente a agulha magnetica.

Por ultimo, convém mencionar, que não só na picada que se
gue de Guarapuava para a colonia There~a exis~em schistos



392 PROVINCIA

betuminosos indicando claramente a presença naquelJas paragens
de grandes depo itos de carvão de pedra, como que na foz do
Ivahy, no rio Paraná, existe a cidade de Villa Rica, destruida em
i63i pelos Mamelucos da provincia de S. PauJo, como se vê do
seguinte trexo da memoria escripta por William Loyd, para os
trabal hos da via ferrea de D. Izabel a Ma tto Grosso: .

~ Assim é que actualmente o explorador descobre, com sur
preza, a leguas e legnas das ultimas povo.1Ções civilisadas, linhas
de ruas e casas, plantações de larangeiras, ruinas de igrejas e de
-edificios publicos, e até restos de fornos para a preparação dos
metaes: tudo is o mergulhado nas profundidades da mais luxu
riante floresta, sem o menor vestigio de communkação com as
outras regiões. J

Japo.- Este ribeirão vulgarmente conhecido pelo nome de
Hyapo, rega a cidade de Castro. NelIe encontram-se minas de
ouro e pedras preciosas.

MarulIlby .- Veja Serra de 1ffm·umby.

Pabneira . .- Freguezia do Municipio de Ponta Grossa, na
Comarca deste nome. No rio Castelhano, distante i3 kilometros
da Freguizia, existe uma mina de azougue, a qual tendo sido des
cobel·ta em i842, foi mai- tarde examinada pelos engenheiros Kel
ler, Pai e Filho, que acharam·na importante.

A respeito de semelhante assumpto, eis o que informa o
Dr. Paulo José d'Oliveira nas sua memnria publicada em outro
logar:

« Ocorrego em cujo leito roi encontrado o azougue em questão
tem sua nascente em nm banhado formado por um olhu d'agua,
e mai abaixo encontram-se alguma. pedras soltas entre as quaes
em tempo de secca colhe-se o dito mineral cum facilidade , .

• As avera o Barão de Tibagy que um naturalista que alli
tocou, di~sera-lhe que a miua era muito rica, ejá alli em outra
occasião obtivera-se com facilidade, a pedido d'elle Baruo, meia
libra de azougue >.

Papagaios.- Rio confluente do Tibagy, na Comarca de
Castro. E' rico em diamante e outras pedras preeio as.

Pal~anaguá.- Municipio pertencente á Comarca do seu
nome. Nas adjacencias da Cidade e na Serra da Prata, que de
mora ao sul, exi ·tem minas de ouro, prata e pedras preciosa~, que
não tem sido exploradas senão superficialmente pelo curio os do
logar, alguns dos qp.aes possuem objectos fabricados com o metal
extral1ido d'essas minas.'

Em outro logar acha· se pnblicada a Carta Régia dirigida em
i651 a Pedro de ouza Pereira, providenciando sobre a descoberta
de pedras met::l1licas no mencionado Municipio.
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Paranapanerna.- Nasce este rio na vertente occidental
das serras vizinbas á villa de ltanhaem ; corre para o noroeste e
recaI be o Itapitininga, não sendo navegavel por cansa das muitas
cacboeiras que possue. Tanto no leito, como nas margens e nos
terrenos adjacentes a es e rio encontran-se minas de ouro e
cobre, que se acbam abandonadas.

Pinhaes.-Municipio da Camarca de S. José dos Pinhaes,
antigamente pertencente a de Corytiba. Possue minas de ferro,
que ainda não foram exploradas.

Ponta Grossa.- Municipio da Comarca do seu nome,
antigamente pertencente a de Castro. Na freguezia do Cupim,
lagar denominado Santo Antonio de Imbituva, exi tem minas
de excellrmte carvão de pedra, petroleo, sulpbureto duplo de
alumina, e de potassa.

Ribeira.-Nas margen e leito deste rio encontl'am-se mine
neraes preciosos, bem as im marmores lindissimes nos terrenos
que lhe ficam adjacentes.

Rio Negro.- Este rio é abundanti simo em schistos betu
minosos e petroleo.

Serra Dourada.- Demora e ta Serra junto aos Campos
de Guarapuava, li Oeste do Tibagy afluente do Paranapanema.
E' muito rica em ouro, e ainda não foi explorada.

Serra de MarulDby. -EslJl Serra demora no Municipio
de S. José dos Pinbaes. E' muito rica em ouro e outros metaes.

Serra da Prata.- Esta serra corre ao sul da bahia de
Paranaguá. E' rica em minas de prata, sendo certo que na pro
vincia existem pessoas que possuem baixellas construidas com' o
precioso metal.

Tbaibó. - Não sabemos si este morro é o mesmo cilado pelo
Major Manoel Joaquim de Almeida Coelho, nl1 sua Memoria sobre
a Provincia de Santa Catharina, e que Milliet de Saint Adolphe,
no seu Diccionarlo Geographico e Historico do BraziI, menciona
como pertencendo á Provincia de S. Paulo, dizendo delle se
avistar o rio lLajahy.

Ora, para que do Thaibó se aviste o rio Itajahy fora mister
que, desde que não é o outro Tayj6 de que falia aqueJle Major,
demorasse na parte sul da Provincia de S. Panlo que hoje per
tence ao Paraná, razão pelo qual mencionaOlol-o aqui.

E' abundantissimo em ouro e schistos betuminosos.
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Tibagy. - Este rio nasce na Comarca de Corityba, atravessa
a de Castro em varias direcções e vai lançar-se no Paranapanema,
em frente ao rio das Tiriricas, pertencente áProvincia de S. Paulo.
Tanto no rio Tibagy, como nas margens e leito do rio dos Papa
gaios encontram-se jazidas de ouro, diamantes e pedras precio as.

Na serra que o separa do Ivahy, em um riberão que fica á
Oeste do Tibagy, existe uma mina de ouro.

Votuverava.- Est& districto demora no valle do rio
Iguape, entre Corytiba e Assumguy. Possue minas de ouro.
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« Esta provincia possue gesso, pedra de cal, pedreiras de gra
nito e marmore. »

(lIIamoel Ayres de Casal.- COROGRAPIllA lJRAZILICA.)

« Em progressiva revelação offerece minas de ferro, ouro, co
bre, antimonio, mercurio. pedras preciosas, como diamantes,
esmeraldas, topazios, a~athas, coralinas, etc., ostenta beIlo mar
more e outras formações calcareas etc. Já se acha recouhecida
uma fonte de agua sulphurosa na colonia Tltereza, comarca de
Guarapuavct. »

(Joaq1tim lIIanoel de l1Iaeedo.- COROGRAPmA DO BRAZIL.)

« OURO E DIAMANTES. - Em alguns pontos das margens do rio
Tibagy tem-se encontrado este precioso metal e alguns diamantes,
ainda que estes mui pequenos e de pouco valor.

Pelo relataria apresentado pelo Sr. James de S. Gumnell, de
uma exploração feita pelo mesmo no fio já mencionado, consta
que ha cerca de 20 a 25 annos pouco mais ou menos, em occasião
que o rio se acbava muito baixo, e mesmo assim com muita dif·
ficuldade, seís ou oito pessoas tiraram no lagar denominado Cas
calho duro, distante da freguezia de Tibagy tres dia de viagem,
uma grande quantidade de diamantes miudos e algum ouro, de
um caldeirão que se achava quasi totalmente coberto por uma
rocha viva. O cascalho encontrado, depois de quebrada a pedra,
era tão duro e compacto, que para trituraI-o gro eiramente foi
preciso lançar mão de pe adas alavancas. A dureza da rocha foi
que deu lagar á denominação que hoje tem aquella localidade.

Duas pessoas, seguindo o rio abaixo, de"cobriram, cercaram e
esgotaram um caldeirão; e, lavando o cascalbo, encontraram seis
oitavas de pequenos diamantes, sendo um de meia oitava e outra
de pouco mais deste peso.
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o producto total foi vendido na cidade de Castro por cerca de
i: 2001$000. Estas pessoas trabalharam cerca de tres mezes, sem
contar o tempo que esperaram que o rio baixasse afim de con
vencerem-se que as aguas não destruiam o cerco que haviam
feito.

Meia legua abaixo da freguezia, no lagar denominado Guarda
Velha, existe em um morro uma grande quantidade de cascalho,
parte do qual já tem sido lavado e produzido alguns diamantes
pequenos.

Em um ponto da serra que divide o rio Tibagy do Ivahy, a
oéste daquelle, e em um ribeirão a 3 ou q, leguas, se tem traba
lhado e colhido ouro: porém a' grandes difficuldades com que
lutam as pessoas empregadas na explorações daquetla localidade
têm concorrido mui directamente para o abandono em que per
manece alli a exploração do ouro.

PEDRA HUME.- Na estancia do Sr. Generoso Martins encontrou
o Sr. Gumnell a pedra hume em um producto que pela anal yse
deu 20 %,

PEDRA CALCAREA.- No valle do rio da Ponta Grossa e em va
rias Jogares de seus aJilnentes se tem encontrado a pedra cal
carea.

Perto da colonia de Assumguy este mineral apparece á super
ficie da terra em camadas interrompidas. Em outros lagares
suppõe-se existir sedimentos intactos, dos quaes devem fazer parte
as camadas que vêm a flor do solo. Esta pedra é empregada para
diversas con. trucções, e a experiencia tem correspondido á ex
pectativa das pessoas que fizeram uso della.

AZOOGUE.- Em um arroio perto da freguezia de Palmeira tem
se encontrado algum mercurio metallico que faz suppõr a exis
tencia de algum jazigo em lugar maj~ ou menos remoto daquelle
ponto.

Das informações que prestou o Barão de Tibagy á presidencia
daquella provincia sobre o mercurio da freguezia da Palmeira,
deduz-se o seguinte:

O córrego em cujo Jeito foi encontrado o azougue em questão
tem sua nascente em um banhado formado por um olho d'agua,
e mais abaixo encontram-se algnmas pedras soltas entre as quaes
em tempo de sêcca colhe-se o dito mineral com facilidade.

Assevera o mesmo Barão que um naturalista que alli tocou dis
sera-lhe que a mina era muito rica, e já alli em outra occasião
obtivera-se com facilidade, a pedido deIle fiarão, meia libra de
azougue .•

(PCH'ZO José de Oliveim,,- MEMORIA ANI'(EXA AO RELA.TORIO DO MI
NISTERIO DA AGRICULTURA.)
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·Schi to betuminoso, nas vizinhanças da freguezia do Bio Negro
no valle do mesmo nome, cerca de 30 leguas ~cima da confluo
encia com o Iguassú ».

(Lculislá,o de SO~t::a l1Iello Netto. - MEMORIA SOBRE OS ~llNERAES

COMDUSl'lVEIS DO BRAZIL.)

• DrAMANTES.- Abundam os diamantes no rio dos PalJngaio,
pequeno confluente do Tibagy, que passa a cerca de 20 kilometros
da freguezia da Palmeir~. No proprio leito do grande Tibagy ão
muito frequentes os diamantes. Na Expo ição de 1866 figuraram
diamantes dessa localidade.

OURO.- Tem-se encontrado ouro em muitos ponlos da
Provincia.

Nos primeiros tempos a propria cidade de Paranaguá foi ce·
lebre pela exportação do ouro.

Em Votuverava quasi a meia distancia, enlrd Coritiba e a Co
lonia do Assunguy, é abundante o ouro.

Votuverava fica no valle do rio I,quape ou Bibeira onde ficaru
as minas de ouro do Apiaby, activamente exploradas na antigui
dade. Ha tambem ouro no Tibagy e em S. José dos Pinhaes, que
eu viaram amostras á Expo 'ição Nacional.

PRATA.- Bem que tenha o nome de Serra da Prata a que
corre ao sul da bahia de Paranaguá, ainda não está bem verifi
cado si existe ou não este precioso metal na Provincia ; o que é
porém certo é que ba muito forte proporç1io de prata nos mi
neraes de chumbo, ahi encontrados.

~IERCURro.- Sobre a existencia de minas de mercurio na Pro
vincia é impossivel ter hoje a menor dnvida. Já se tem enviado
amostras do celebre melai fluido a varias Exposições. Os Enge
nheiros allemães Kellers, pai e filho, examinaram a mina, que
fica a cerca de 13 kilometros de Palmeira.

COBRE.- As minas de cobre da Provincia acham·se no valIe de
Ivahye no Paranapanema.

O exame das rui nas das cidades, fundadas pelos Jesuitas nessas
regiões, demonstra que esses incansaveis e ouzados exploradores
utilisavam-se deste metal na sua industria. .

CHUMBO. - No valle do rio Iguape ou da Ribeira, que é
commum ás Provincias do Paraná e de S. Paulo, ficam as celebres
minas do Iporanga; no Assunguy tem-se encontrado lambem
chumbo e antimonio.

FERRO.- E'muito abundante o ferro na Provincia: póde-se
dizer rigorosamente que não ha districto desta beIla Provincia
sem esse metal indispensavel á grande industria.
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•

Na propria bahill de Paranaguá, á beira-mar, ha grandes minas
de ferro de primeira qual idade.

Hn muito ferro nos Campos Geraes, no Assunguy, na Tran
queira em S. José dos Pinhaes, em Guarapuava, etc'. etc.

CARVÃO mi PEDRA - ScmSTOS D1TU~rrNO os - PETROLEO.- O
precio o combu tivel, principal gerador do vapor, o energico
motor da industria hodierna, foi encontrado em Ponta Grossa e
na foz do Ivahy, Si as explorações ulteriores demonstrarem a
riqueza dessa u!lima mina, ter-se-ha seguramente nella um dos
grandes agentes para o desenvolvimento e a prosperidade da na
vegação do Alto Paraná e dos seus grandes confiuentes.

Abundam os schistos bituminosos e indicios existem de minas
de petroleo nas margens do Rio Negro e do Iguassú.

ARGILLAS.- Ha em quasi todos o municipios da Provincia ex
cellentes argillas para a fabricação de telhas, de tijolos, de tubos
de drenagem, de louça grosseira e de outros productos ceramicos.

Em torno de Curitiba ba algumas olarias, nas quaes trabalham
immigrantes, principalmente de origem allemã. Perto de Curitiba
11a lambem ]{aolim, proprio para a fabricação de porcelana,

Abunda a mal'ga ( ma1"ne), excellente adubo para as terras de
lavoura.

MAmlOREs E CALCA.REOS.- Na colonia do Assungu:y, e em
outros pontos do Valle da Ribeira ou de Iguape, ba pedreiras de
marmore·

Encontrnm-se tambem nessa localidade calcareos-argillosos,
Que dão excellente cal hydraulica.
- Abunda a dolomia, carbonato duplo de cal e de magnezia, eI!l
Botiatuba e no Assunguy.

O calcareo é tambem abundante na colonia Tbcreza, que tem
enviado amostras ás diversas Exposições.

PEDRA HUME --ALUN.- O alun, ou o sulphato duplo de alu··
mina e de potassa, abunda em Ponta Grossa.

Tem enviado amostras ás Exposições.
GRANITOS E GRÉ'. - O granito é abundantissimo em toda a re

gião da Serra do Mar.
Os grés predominam nos planaltos e nos grandes confluentes

do Paraná.
SA.L-GE~n[,l,.. - O sal COOlmum, chlorureto de sodium, abunda

na margen do rio Ivahy. A exploração dessas ricas minas e a
refinação do sar constituirão uma excellente industria logo que
começar a navegação fluvial no Ivahy e nos outros grandes con
fiuentes do Alto Paraná.

O aI é um dos generos mais procurados no interior do Brazil ;
é facil de comflrchender que elementos de riqueza não forne
cerão as minas do Ivahy, quando ellas puderem fornecer sal ao
interior das Provincias de S. Paulo, de Goyaz e de Mato
Grosso.
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MINERAES DIVERSOS.- Seria neces ario alongar por de mais estes
Esclarecimentos para fazer a completa enumeração das riquezas
metallurgicas e mineraes da Provincia. No emtanto, apezar das

. extraordinarias riquezas já enumerada, não é para ellas que
chamamos a aLtenção dos immigrantes ; mas sim para as ferti
lissimas terras dos planaltos de Curitiba, dos Campos Geraes e
dos Campos de Guarapuava, e para as uberrimas margen do
Paraná e dos seu~ grandes confluentes, Es as, asseguramos con
sciosamente, são as mais ricas minas que possue a J provincia do
Paraná, >

( Intol'mações para os Immigl'anfes.- 'l'YPOGI ,~pnIA NACIONAL,
1875.)

Carvão de pedra

JAZIDA DO I\1UNICIPIO DE PONTA GROSSA

< A mina de carvão acha-se distante da freguezia do Cupim um
kilometro, e 54, da Ponta Grossa, a extensão da área occupada pelo
mineral é consideravel, começando por uma vertente abaixo llté
desaguar no rio Bituva, sendo á direita do mencionado campo, e
a esquerda maLto, encontrando-se o carvão mineral para um e
outro lado da mesma vertente.

Desta vertente a um kilometro de distancia, no campo, as aguas
descobriram grande quantidade do mineral, encontrando- e na
superficie da terra aqui e acolá alguns ignaes carbonicos, o que
faz presumir-se que a mina se communique em toda esta ex-
tensão por baix.) do solo, .

A profundidade do terreno carbonico não se póde nem aproxi
madamente designar, mas que deve er consideravel, por terem
as aguas do arroio n'uma parte cavauo na profundidade de tres
metros e descoberto até abaixo o mineral.

Desta citada mina a duas leguas de distancia na estrada que
segne para Gual'apuava, foi de coberta uma outra mina cal'bonica,
não estando a meu alcance conhecer si é a me ma mina que se
communica ou si uma outra veia separada.

A mina carbonica chega até á margens do rio Dituva, o qual
perfurando-se algumas volta ràpidas e tirando-se algun páos
levados pelas enchentes, torna- e navegavel para pequenas em
barc3~ões, e percorrendo cinco leguas mais ou meno desagua no
rio Tibagy; e subindo por este acima abeirando a projectada e 
trada de Mato Gro so, a distancia de tres Ieguas e meia mais ou
menos, toca a actual ponte que serve para G transito de Ponta

-...
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Grossa á Curitiba, distando daquella cidade legua e meia, O rio
Tibagy tendo em seu estado 'normal <I profuudidade média de
dous metros, póde se!' navegado por pequenas lanchas a
vapor,

A estrada existente até o alto da Serrinha (lagar onde termi::la
actualmente a estrada de Ma to Grosso) é tl'ansitavel por carroças.

Na falta de pessoal habilitado para fazer um verdadeiro exame,
foi o quanto pude cal bel' para levar ao conhecimento de V. S. »

Ponta Gros a, 26 de Novembro de 1.878,

(José Joaqttim PC1':lil-a BI-anca,)

Pedras metallicas eUl Paranaguá

" Pedro de Souza Pereira, Eu El·Rei vos envio muito saudar.
Antonio GaIvão, governando esta Capitania, me enviou algumHs

amostras de pedra das minas que Theotonio Ebauo teve noticia
haver junto á villa de Paranaguá; e porque vieram em menos
quantidade, do que devera ser para o ensaio de sua importancia
se fazer com certeza, vos hei por muito encommendado pelas vias
que vos parecer, procureis saber tudo o que se puder alcançar
das ditas minas, e si as pedras que se acham ão movediças, ou
em serra continuada, e de qualquer maneira que seja me envieis
o mais breve que possa, er nlguns caixões da ditas pedras; mas
de maneira encobertos e disfarçados, que si acaso os navios em
que vierem forem tomados de inimigos, não ser conhecido delles ;
o que vos hei por muito encommendado e encarregado; e que i
fôr necessario fazer-se alguma prevenção de defensa n'aquella
paragem para n 'ella haver re idencia, me avisareis qual deve ser,
e no interi m l1areis para isso a ordem que vos parecer, ~

Escripta em Lisbôa á 28 de Novembro de i65i.- Rei - COJlde
de Odimim.
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Barão de Capanema.- Decreto 11. 3938 de 28 de Agosto de
1867. - Concede-lhe permissão para explorar ferro nas margens
da bahia de Paranaguà, e rios que ne1la desaguamo

Engenheiro Antonio Pereira Rebouças e outros.- Decreto
n. 4674 de 10 de Janeiro de 1874. - Concede-lhes permissão por
90 annos para lavrar metaes e productos chimicos nos Municipios
de Curitiba e AntoÍ1ina.

Carlos Pinto de Castilho.- Decreto n. 587i de 6 de Fevereiro
de 1875.- Concede-lhe permis ão para explorar mineraes nos
Mnnicipios de São José do Chl'istianismo e São José da Boa·Vista.

Bacharel Sal'vador Pil'es de Carvalho e Albuquerque Junior
eoutl·os.- Decreto n. 5900 de 17 de Abril de 1875.-Concede-Ihes
permissão para explorar carvão de pedra e outros milleraes nos Mu
nicipios de Castro, Ponta Gro 'sa e Palmeiras.

Antonio .tllves Pinto.-Decreto n. 6134 de 4 de Março de 1876.
- Concede-lhe permissão pari\ explorar cobre e outros metaes no
Municipio de Campo Largo. .

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto n. 7004 de 24 de Agosto
de 1878.

O concessionaria obteve permissão para lavrar pelo Decreto n.
T13 de H de Outubro de 1879.

Gonçalo de Abl'eu Souza Alvares de Barros e outros.- De- .
creta n. 620'2 de 17 de Maio de 1876. - Concede-lhes permissão
para explorar onro e outros metaes na Comarca de Castro.

Esta concessão foi annullada pelo De'Creto n. 7014 de 31 de
Agosto de 1878.

111anoel ele Assis Dn,lmond e Bel'nardo Pinto de Oliveira.
Decreto n. 6246 de 12 de Julho de 1 76.- Concede-lhes permissão
para explorar azougue na Villa da Palmeira.

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto n. 6976 de 20 de Julho
de 1878, e depois ainda pelo de n. 7392 de 31 de Julho de 1879.

26
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Alfreclo Av.gusto Vidal. - Decreto n. 68i3 de 29 de Dezembro
de 1877.- Concede-lhe permissão para explorar cobre e outros
mineraes nos terrenos contiguos aos rios Ivahy e Paranapa
nema.

Jose de Paiva Legey.- Decreto n. 7127 de 11 de Janeiro de
1879.- Concede-lhe permissão para explorar ouro e outros mine
raes no rio Tibagy, entre a cidade de Castro e a de Itapeva na pro
vincia de S. Paulo, no lagar denominado Volta Grande.

Ernesto Antunes de Campos e outros.- Decreto n. 7275 de 10
de Maio de 1879. - Concede-lhes permissão para explorar ouro,
prata e outros metaes na Comarca de Castro.

Por Decreto n. 7999 de 12 de Fevereiro de 1881, permittiu-se que
os conces~ionarios transferissem esta concessão a Gustavo A. Mei
nick, a qnem depois se concedeu licença para lavI'ar pelo Decreto
n. 8074 de 14 de Maio de 188i, sendo por ultimo transferida a
Eduardo Klinglhoerfer pelo Decreto n. 8941 de 5 de Maio de 1883.

João Silveira de Miranda e outros.- Decreto n. 7505.de 20 de
Setembro de 1879.- COL.cede-Ihes permissão para explorar cobre
e outros metaes na Comarca de Guarapuava.

João Ferreira 'de Olivei?'a. - Decreto n. 7616 de 31 de Janeiro
de 1880 - Concede-lhe permissão para explorar ouro na serra de
Marumby.

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto n. 8554 de 27 de
Maio de 1882.

Luiz Reynaud.- Decreto n. 7617 de 31 de Janeiro de i880.
Concede-lhe permissão para explorar ouro no Municipio do Arraial
do QLleimado.

Dr. De Witt Clinton van Tuyl e Augusto Mitcheil Greenleaff·
-Decreto n. 7626 de 14 de Fevereiro de 1880. - Concede-lhes
permissão para explorar ouro e outros mineraes no rio Tibagy da
comarca de Castro.
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OustodioFranciscode Oliveim.- Decreto n. 7706 de H de
Maio de 1880.- Concede-lhe permissão para explorar ouro e ou
tros mineraes na serra de Marumby, Municipio de S. José dos
Pinhaes.

Dr. De Witt Olinton van Tuyl e George P. Goff.- Decreto n.
7717 de 15 de Maio de 1880. - Concede-lhes permissão para lavmr
ferro e outros mineraes no rio Rib3Íra e seus affiuentes.

Esta conces~ão foi prorogada pelo Decreto n. 8461 de 18 de
Março de 1882.

Francisco Ferreira lJ1Iau~'icio de Lima.- Decreto n. 7825 de
13 de Setembro de 1880. - Concede-lhes permissão para explorár
ouro e outrosmineraes no Municipio da Votuverava.

D'/'. José Francisca Gl'illo e Bachal'el Horacio Rodl'igues Anttl.
nes.-Decreto n. 8274 de 8 de Outubro de 1881.- Cencede-lhes
pesmissão para explorar ouro e outr,ls mineraes no Municipio de
Morretes.

;lntonio Taaffe.- Decreto n. 8572 de 10 de Junho de 1 82.
Concede-lhes permissão para explorar ouro no rio Tibagy.

Paschoal Oosme Telles dos Reis. - Decreto n. 8676 de 16 de
Setembro de 1 72.- Concede-lhe permissão, para explorar ouro,
chumbo e outros mineraes na Comarca de Antonina.

Antonio Fernandes Oorrêa.- Decreto n. 8683 de 23 de Se
tembro de 1882. - Concede-lhe permissão para explorar ouro e
outros mineraes no Municipio de S. José dos Pinhaes.

Gustavo Emilio Orlande::.- Decreto n. 8i03 de 7 de Outubro
de 1882.-Concede-lhe permissão para explorar petroleo nas Co
marcas de Campo Largo e Lapa.

Ricardo F.Oreagh e Tertuliano de Amujo Goes.- Decreto
11. 8825 de 30 de Dezembro de i 82. - Concede-lhes permissão
para exploral' ouro e outros minerae no valle dos rios Cinzas e
ltararé e seus confluentes, na Comarca de Castro.
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Pedro Rampi.- Decreto n. 8807 de 10 de Fevereiro de 18 '3.
Concede-lhe permis~ão pura explorar carvão de pedra e outros
mineraes em Santo Antonio de Ibituva, Municipio da Ponta Grossa,
e nas Comarcas de Castro, Campo Largo e Lapa.

James Esnaty. -Decreto n. 8902 de 3 de Março de 18 3.
Concede· lhe perlnissão para explorar ferro e outros mineraes no
Municipio de Castro.

Dr.de Witt vam Clinton Tuyl e seu associado e Augusto Mitchel
Gi1"eenlea(, Antonio Taaffe e Eduardo Klinglhoer(er. - De
creto n. 8941 de 5 de Maio de 1883. - Reune em um só acto as
concessões constantes dos Decretos n. 7626 de 14 de Fevereiro de
1880,8572 de 10 de Junho de 1832 e 7275 de 10 de Maio de 1879, á
que se refere o de n. 7999 de 12 de Fevereiro de 1881.

Por Decreto n. 0026 de 29 de Setembl'o de 1883 permiltiu-se que
os concessionarias dividissem as datas das suas concessões em por
ções de 50 datas cada uma, e pelo de no 9157 de 23 de Fevereiro
do 188e! concedeu·se-lhes que novamente dividissem as mencionadas
datas em porções de 15 datas, distribuindo-as por outras tantas
companhias ou emprezas que organizarem o

Jose Francisco Thoma:; do Nascimento.- Decreto no 9261 de
10 de Agosto de 188~,-Concede·lhe pel'missão para explorar mine
raes entl'e o rio Iguassú, da linha do Norte deste e do de Itib~gy e
Campos de Guarapl1flVa, até encontrar o Rio Paraná, 'na provincia
deste nome.

Zacarias Salcecloo- Decreto no 9383 de 21 de Fevereiro de
1885. - Concede ·lhe pel'luissão para explora r mineI' jes.

JIanoel Gonçalves da Roza e .Tose Pereim Gt!imarües So
bl"inho.- Decreto n. 9387 de 28 de Fevel'eiro de 1885. - Concede
lhe,' permissão para explorar- ferro e OUlI'OS metaes no municipio
de Guaratuba.



SANTA CATHARINA

LH1lTES

Esta província confina ao NOl'te com a do Par:mú ; ao Sul com a
de S. PedJ'o ; ao Oriente com o' Oce:lOo Atlantíco, e ao Occidente
com a Confederação Argontina e Provincias do Paraná e S. Pedro
do Hio Grande do Sul.

POSIÇÃO ASTRONOMlCA

A latitude desta província encerra o territorio entre os pnral
lelos de 25° 30', e 29° i8' austral; a sua long. fica comprehen
dida eutre 5° 8', e Uo 2' occidental do meridiano ajustado.

CLIMA

O clima desta provincia é lemperado e agradave!, sendo perfei
tamente igual ao da Europa.

CO~fARCAS

La CAPITAL

Municipio ,", ,.. Desterro.

2.as. JOS}~

S. Jo é,

3." ITAJAny

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ILajahy e Blumeuau.

4.& ANTO ANTONIO DOS ANJOS

Laguna.

5. a NOSSA SENHORA DA PIEDADE DO TUBARÃO

Tubarão.
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6." LAGES

Iunicipio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Lagtls

7. a s. JOÃo DAPTISTA DE CAMPOS NOVOS

Coritibanos.

8. a 'aSSA SENHORA DA GRAÇA

. .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. S. Francisco, JoinvilIe e Pa
raty.

9.- s. MIG EL

S. lIIiguel e S. Sebastião de
Tij ucas.

JAZIDAS MINERAES

Ararangnã..- Este rio nasce na grande cordilheÍl'a (Iue
separa esta p~ovincia da de S. Pedro do Rio Grande, atravesssa
o município da Laguna e vai desaguar uo Oceano ALlantico. Nas
margens e leito uesle rio exislem minas de carvão de pedra que
não lêm sido lavrada

Dignassú.- Este rio demora no municipio de S. Mirruel,
ao Dorte da embocadura do lIIaruby. Possue aljofares de varias
côres e grandezas espalhadas no seu leiloo

CalDbriú.- Esle rio na ce na cordilbeira que separa a
província da do Rio Grande do Sul, roga a freguezia do seu nome
e vai lançar-se no oceano. Possue tanto no seu leilo e margen •
como nos terrenos adjacentes. abundantes minas de ouro e outros
meLaes, que ainda não foram exploradas.

Gaspar Grande e Gaspar Pequeno.- Estes
rios desaguam nas cabeceira do Ilajaby. Possuem mina' de
chumbo e outros metaes preciosos.

Itajaby. - Municipio da comarca de seu nome, na mar
gem direita do rio assim denominado. No grande salto do rio
existem mina de carvão de pedra, que nunca fOI'am exploradas;
alguma de ouro no eu leito e margens, e varias de chumbo
nos rios Gaspar Gl'Illlde e Ga par Pequeno, que de aguam nas
suas cabeceiras.

ItajahY-lDeriOl.- E~te rio é um dos principaes tribu
tarias do lLajaby, e só dá navegação á canôas. Nas margens e
leito desle rio existem productos chimicos e meLaes preciosos.
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Jaguarúna.- Rio que demora ao norte da provincia
e desagua na bahia Babitonga. No Jeito e margens desse rio
encontram-se aljofares de varias côres e grandezas.

Nos ribeiros Lamen e Batuby existem pedras preciosas e tam
bem aljofares.

Mãe Luiza.- Rio de pouco cabedal que desagua no Ara~
ranguá, muni 'ipio da Laguna. Possue minas abundantes em
carvão de pedra, que e tão abandonadas.

Papoarn.- Serra nas proximidades do Hodeio Bonito no
municipio de S. José. os logares d/-nominados Jacaraca, Pe
cegueiro, Quebra Potes e Salto de lLajahy existem abundantes
minas de carvão de pedra, que nunca foram exploradas.

Passa Dous.- Loaarejo do municipio da Laguna. nas
proximidades do rio Araranguá.-Minas de carvão de prdra exi tem
nessa localidade, que vão ser lavradas por uma companbia in
gleza organizada pelo Visconde de Barbacena.

Rodeio Bonito.- Logarejo no municipio da Laguna, nas
proximidades da serra Papoam e do rio Ararauguá. Minas im
portantes de carvão de pedra exi tem nessa localidade, que nunca
foram exploradas .

. S. Francisco.- Municipio da comarca de Sf\U nome ao
Norte da Provincia. Possue platina, ferro magnetico, manganez
e outros metaes preciosos.

Nas aguas da bahia de S. Francisco encontram-se lindas perolas
e coraes.

O capitão-mór de Coritiba e Lages, Antonio Corrêa Pinto, no
seculo pa sado, descobriu prata na serra do Mar; e porque tivesse
extrabido o precioso melaI sem licença, foi por isso responsabi
lisadn pelo Governo.

Em outro logar vai pullicado o IDcio com que o Conde de
RezHlIde remetleu ao Ministro, Martinho de Mello e Castro, em 1.9
de Mar\:o de 093, eis bocetinbll contendo perola apanhadas na
bahia de S. Fr~lllcisco, além de outras remessas feiLDs em varias
occasiões.

S. José.- Municipio da comarca do seu nome ao Norte da
Laguna. Em 1839 descobriu-se uma mina de carvão de pedra
nes e municipio. quando Presidente o General Andréas (Barão de
Caçapava), o qual mandou abrir um canal para communicar a
jazida com o mar.

Tayó.- ~forro altis imo no municipio de Lages, do qual se
avisla muito ao longe o rio ltajahy. E' rico em mina de ouro,
como alfirma o Major Manoel Joaquim de Almeida Coelho, em
uma Memoria que corre impressa.
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Tjjucas Grandes.-Termo da comarca de S. Miguel.
No rio Tijucas Gr•. ndes, e na serra do Palmita], existem ricas
minas de prata, que nunca ('oram exploradas.

Tubal'ão.- Este rio, chamado antigamente Laguna, nasce
na cordilheira que divide esta pl'ovincia da do Rio Grande do Sul,
e cOITendo com pouca agua, paI' entre montanhas, não se presta
á navegação, senão quando chega ao lagar conhecido pelo nome
de Porto da Guarda. Nns margens e leito desse rio existem
minas de carviio de pedra, descobertas em i8[~O pelo Dr. Parigot,
havendo boas razões pura se suppor qlle os vieiras carboniferos
de que se trata e os do Ararangu() são a contiuuação dos que
existem na Provincia de S. Pedro do Rio Grandé do Sul, os quaes
atravessando as Provincias do' Pai'aná, S. Paulo, Rio de Janeiro e
Espirito Santo, vão até á Hahia.
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• Pedra'calcaren, granito, pedra de amolar; indicios de OLHO, c
outros metaes, segundo dizem .•

(.lfanoel AY"es de Ca:ebl. - COROGRAPlllA IlRAZILICA.)

• Esta provincia possue chumbo, granito, carvüo de pedra o
outras preciosidades. »

(JoMjlâm J[anoel de Jfcbcedo.- COROGRilPnI.\ DO IlR.IZ1L.)

• Esta Provincia possue extensas jazida de carvão de pedra de
vrimeira qualidade e, segundo pensa o Engenheiro Vau Lede, o
seu solo encerra igual meu te ouro, prata, ferro, crystal de rocha,
amethystas e diamantes,

Na Laguna c Tijucas Grande" existem minas de ferro desco
hertas pelo Dr. Joaquim dos Remedios Ionteiro. J

(.t,·OY1),·csto .]oebqnim Gomos de Olicoim o P{bi '0,.

• Parece que o reino mineral neste paiz é mais pobre, talvez
porque grande numero de suas producções estando occultas na
terra exirre conhecimentos scientiti o par:l ,e descobrirem, e
nnaly arem; sendo cerL9 que até boje ainda não se mandou sabia
algnm a esta capitania para fazer alli indaga ões mineralogicas.
medida e La, CJue é de torla a nece.. idade, tanto ne te ramo, como
em outros da Hi toria Natur, I. Todavia po so affirmar Clne ha
em difl'erentes logare do terreno povoado cry. tal de roca, ni
treíras, pedra calcarea, almagre c argilJas de diJIerentes. côrcs e
qualidadp . E CJuem s:lbe o que h:lverá no erLão inculto u de 
povoado? Em conclusão para nnda faltar á e La capitania até
po sue nas vizinhanças do rio Tojahy o mais precioso dos meLaes
o omo, e em outros Jogaras o mais nece urio de todos, isLo é,
o ferro: relativnmente a esLe metnl, que na phrnse de um judi
cio o escripLor moderno é o instrumento mais podero o da in
du tria humana, 50 da primeira nece sidade a indagaçõe cien
tificas, poi conhecendo- e pela analyse que delle se fizer, si a
sua qual idade é boa, lucraria m'ais o E tado em explorar a mina.



410 PROVINCIA

em Santa Catharina do que em S. Paulo, em razão da brevidade
da condição para os Jogares da beira-mar. »

« Pattlo José 1I1iguel de B,-ito - MElI10RIA l'Or..ITIC;~ SOUltE A CAPIT.'\
NIA DE SANTA CA~'IIARIN.'\ E~1 1816. »

« E' quasi n.o meio da Serra Geral que se acha a mina de car
vão de pedra descoberta a mais de meio ser,ulo por um trapeiro
que casualmente, aquecendo uma paneI la, viu arder as pedras
sobre as quaes a collocára, Esta mina carbonifera não é a unica,
puis que OUtr:IS se tem descoberto: atrave~ a ulTla das margens
do Pa sa Dous que é um prolongamento do rio Tubarão, onde se
deixa ver sobre uma camada mui cerrada de greda, o carvão de
pedra.

. , •. Só noções do Engenheiro Van Lede, se poderam ter wbre
a mineralogia de um paiz de mais de oitenta leguas de extensão,
em que ha apenas tres estradas .

..•. «Pouco poderei dizer e tando a maior parte das produc
ções mineralogicas desta Provincia ainda no chão por falta de ex
'plorações. Todavia, póde afJirmar-se que se encou tra nesta Pro
vincia ferro, chumbo, ouro, cobre, crystal de rocha, amethystas,
diamantes, cobre, varias espedes de argilla, carvão de pedra de
ditIerentes qualidades, greda e pedras de amolar, etc. etc, • asse
gurando que dará no fim de sua memoria um catalago das amos
tras que recolheu e termina dizendo que ba na Provincia tres
fontes de aguas tbermaes, cuja composição chimiCIl ainda se não
conhece; uma em Ilaupaba de Cubatilo, outra além da Piedade
ao longa do Tubarão e a terceira ao longo do rio Gravatá, que
de agua no Capivary,

Posto que Van Lede não mostrasse, como diz, a pedra calcarea,
fomos informados que, no anno de 1.853 ou pouco antes, fôra
ella achada no districto e perto da villa de Lages em abundaucia
e excl3l1ente qu~licrade. Quanlo á exi tencia de minas de ouro
e prata, a Camara Municipal da cidade do Desterro, em ollicio de
25 de Setembro de 1829, dirigido ao Govl:lrno da Provincia, tam
bem nos e c/arace, dizendo: • que no sertão do rio Itaj,lhy tirára
ouro de muiL,] boa qUillidade Matbeus de Arzão, e que as terras (lo
l'io Tijucas Grandes são aunfpras; que no sel'telo da Villa de S.
José o Capitão José LlIiz Marinho tirara prata que fizera fun.
dir nesta Cidade do De5le'To.» (')

(llfajor Manoel Joaquim de Almeida Coelho - "">I0filA sonDE A PDO"I~C[A OE SA~TA

CATllAHINJ.\.)

(") E' do prosumir quo ossa lll'ata fóra achada 00 "nno do i783, porquanLo,
em alicio do 29 do Dozombro, ol'donou o Vico-Roi do Estado ao Govornador do
Santa Catharioa quo pro tasso todos os auxilias ao capitão Joso Luiz ~Iarinho,
para apanhar ' transportaI' alo duas arroba das podras quo descobl'i,'a o quo,
sogundo informaçõos do P"dre Fraocisco Rodrignes Xavier Prales, mostravam 501'
molalicas.

O mosmo Vico Roi agl'adoco ao lôovol'nador, alom do outros preciosidades, uma
caixinha do perolas que lhe romelLou, viudas do S. Francisco, onde as ha, man
dadas polo commaodante o llorta haodoil'a José do CasLro Ramos.
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• Em um paiz tão pouco conhecido, em que ba tres azinhagas
que atrnvessam uma extensão de oitenta legua de comprido, só
se podem ter mui imperfeitas noções sobre as formações minera
logicas. Por esta razão não pretendemo descrever completa
mente o reino mineral, do qunl muitas producções e tão por falta
de pe quizas, ainda enterradas.

Póde-se com tudo afirmar que em muito logares da Pçovincia
existe ferro, chumbo, ouro, cobre, cry. tal de rocha, amethysta ,
diamantes, ouro vermelho, varias qualidades de argilla, grés ou
pedra braceira, pedrns de mós; e tambem se diz, que ha pedra
calcarea, mas não a vimo.

Accrescentaremo, que existem na provincia tres fontes de
ngua thermaes, uma em Itaupaba sobre o Cubatlio, outra para
lá da Piedade, ao longo do Tubarão, e a terceira na extensão da
pequena ribeira Gravatá, que descarrega no Capivary; mas as
ngulls não foram analysadas .•

(Van Lede.-ME:~IORIASODIl,E A COLON~SAÇi\O !'lO DRAZIL.)

Carvão de pedra

« CaTvào ele JJedra.- As minas do Tubarão nestll provincill,
egulldo o e tudo ultimamente feitos sobre ellas, são conside

rada. actualmente como a mais importantes do Imperio.
Existindo nest;1 secretaria de Estado uma informação circum
st'lllciadn do presidente daquella provincia, em ~Iarço de i854"
por occasião de informar o requerimento do bucharel Jo é
Hodrig-ues Ferreira; e consistindo esta informação em um
apanhado dos fados que constituem, por assim dizer, o histo
rico daquellas mina, entendo que a sua publicação não pa ará
de apercebida para aqul:llles que se intere am pelo adiantamento
da nossa ind Il,:tria mineral.

• IIIm. e Exm. 51'.- Tenho a honra de accmar recebido o
aviso de V. Ex:. de ii de Fevereiro proximo findo, m..ndan
do- me que informe sobre o requerimento do bacharel José Rodri
gues Ferreira, em que faz hlguma considerações ao parecer da
secção dos negocio do Imperio do Conselho de E tado, cxarado
em con ulla de 15 de Dezembro do anno proximo passado.

• Em cumprimento do que se me determiM, tenbo a informar
a V. Ex. que n de coberta do carvão de pedra nesla provincia,
pelo menos a do existente no Tub;lrão no município da Laguna,
é muito anterior a 183t:!, e tanto que ne,se anno e propoz
uma sociedade mineral·o, cuja propo'la fúi por e ln presidencia
remetlida a secretaria de E taúo li cargo de V. Ex., com o ollicio
datado de 1.0 de Março de f8~2, sob n. 7.

« A pl'OpO la foi levada ao conhecimento da camara dos 51's.
deputados, cuja commissão de minas e bo ques pediu em i8
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de Junho do mesmo nnno nlgumas informações, ns quaes se
não dernm por só cllegal' a esta presidencia com o nviso de 6 de
Muio de i833, quando a sociedade já estava dissolvida, ou pro
ximll a dissollrer-se.

c Em :1.883, ou fins de :1.832, foi n mioa do Tubal'ão visitada
pelo naturalista Selow, que enviou nmostras, como e deduz de
um avi o da secretaria de Estado á cargo de V. Ex., dirigido
a esta pres;den~ia com data de 29 de Março de 183:J. A mina
dlJ Tubarão foi depois examinada a expensa do Estado por um
inglez d.e nome Alexnndre Dnvid OH, o qual declarou que a mina
era facil de ser trabalhada, que presumia de grande extensão,
quer em cumprimento, quor em l<lrgura, pela ex.i tencia do
carviio em diversos lagares, e di tanles quer pnra o norte, qner
pi1l':J o sul, sendo o carvão de boa qU<llidade, cujas :Jmostra fo
ram por est~ presidencia enviadas com oficio de 20 de Mnrço de
:l.83!!', sob n. 11.

« Em :1.835 a Assembléa provincial enviou:i Assembléa Gernl
um projecto ou representação, pedindo que a mioa fosse ex
plorada por umn compnnhia, e o governo imperial exigindo,
por aviso da secretaria de Estado dos negocio do imperio dn
tudo ele ode Abril de 1836, informaçõo. destn presidencia, foram
ellas dnda em ameio n. 23 d :1.2 de Maio do mesmo nnno,
referindo-se ao omcio n. 1:1. de 26 de Mnrço de :1.834 .

• Em :1.837, Augusto Kersting, requerendo privilegio para
organiznr 11m companhia para a mioeração do carvão nas im
media~ões da Lagun,I, veio o requerimento a informal' a esta
pre idoncia sob portarin da junta do commercio de 27 d Julho
de '1837, mas nenhumn informação teve porque o mesmo Kersling
desistiu da empreza peja distancia da mina no parLo do emborque,
como declara-se em alicio desLa presidentia de 14 de SetemiJro
do dito anno, em re posta á dita parLaria. Em 1838 apresentou-se
nesta provincia o Francez Guilherme Bouliech com intentos
de examinar a mina do Tubarno, e recebendo recommenduçàes
da presidencia, foi 00 lagar, examinou-a, subiu pelo TubarãO
a Lages e I'oltou pela picaria do IlTIorLlhy, dez leguas pouco mui
ou menos distante du mina, e deu as informações ele suo via
g-em, ucompanbodos ele um mappa, as qune ,com cópiu do mappa,
foram enviadas á '13 retaria do imperio com alicio desta presi
dencia n. 23 de 4 de Agosto de :1.838.

c O mesmo Bouliech e ou irmão eX3minaram a mina 2" e 3"
vez, firmando-se cuda vez mai nojuizo que fuzia da exploração
com toda n probabilidade de tirnrem vantagem.

c A exist ncia de carvão na estl'uda de Lages e no Ilajuhy,
é conhecida de nnte de 18~0, como se deduz dos omcio desta
pI'e idencia a um do antecessores do V. Ex., datados de 6 de
Janeiro e 7 de Março de '1810, sob ns. 2 e:ll; o do extrahido
na Vargem da Raiz e do Rodeio BoniLo, foram remettidas amos
tros com omcio de 'La prosidenciu n. :l./l de i8 de Març~o de :1.840,
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acompanhado de um projecto para organiza.Do de uma compa
nhw.

« Em 1839 incumbiu o governo imperi,]l do ex~me das minns
o Dr. Parigot, que aqui cheg-ou elll AgO.to de 1834, e eguindo
os passos de Bouliech, r~conhece:1 mina de carvão, e dá no
ticias de outros melae·. Os oficio e carta de P,Hi rrot de ~ e 6
de Setembro, fornm remettidos ao governo com oficio de ta
prcsidellcia de ns. 14 e 1\:1 de 12 e 30 do mesmo Illez de Setembro
de 1840.

« Em aviso de 6 de Novembro do dito anno se manda reco
lher á côrte o Dr. Parigot j este ahi pede privilegio por 50
anno para explorar .1 mina, e vindo o requerimento ri inforrnnr
por :1vi o de o de Março rle 18B, foi a inrorm~ção r];ld~ com
alicio n. 53 de 26 do mesmo mez e anno, dizendo· e allYuma
cousa em favor de nouliech, que a sua cu ·ta, e com. acrilicio ,
foi o primeiro que melhor ex~mioou a mina, remeLlendo-se com
oficio n. 71 de 27 de \laio do me mo anilo uma memoria dos
trabalhos ele Bouliech. De ordem elo governo vem. egunda vez
Parigot em 1.842 examinnr a min~, lendo por ajudante o então
major ele engenheiro José d~ Victoria Soares de Andréa, os
quncs depois de examinarem a do Tuburão e ~l do !L;ljahy, re
gressaniLll ii côrte em 14 de Maio de 184.2. Com a explornção
Parigot de. pendeu do goverllo um eon to cento c "in te oito mi l
cenlo e noventa réis, não incluida a gratificação de PnrJgot.

• O gov 'rno, á vista dn expo ição de 1J0uliech e do que lhe
communicoll Parigot, entendeu convenienLe a explora~1io tia mina
cio Tubarão por conta do E Laelo, e detcrminou, por aviso de 21
de Ou tubro de 18'J·2, que se fi zessem as accom modações parn os
mineiro3. que se mandaram cng"<1jnr na Europ,1.

• Esse trabalhos preparntorios, com quanto recommendados
po:' avisos de 12 e 15 de Abril, 16 de Maio 20 de Julho. 23 de
A~o Lo e 20 de SeLembro de 1.8í3, não fornDl prillcjpiados por
faILa de credito [Iberto n~ Lhe ouraria e fic<Jram em efTeilo por
nvL o de i4 de Outubro do mesmo ~nno.

• Neste. e tado Iic3l'~m:l min3s até o anno p~ ado erll que
o engeuheiro civil Vallée á expensas do bacharel José Rodrigues
Ferreira, as foi examioar, primeiro a do Tubarão, c depois por
simples visLa a da Vargem rln H'iÍz. Em conversaç1io dlsse·me,
coolt]uanto se não abri ~e inteiramentf'. que .inlgnv:l poder· e
com alguma vanLarrcm explorar já a do Tubarão. Em resumo
desde o principio se cillculou rica a mina do Tubarão; ó seJem
achado diJIiculdade nn di'Lancia do porLo de embarque, e n não
oJferecer a barrn da Laguna enLrada a embarcações de rrrande
lotaçào.

« O bacharel Ferreira não tem dados surncieot~ para aUirmnr
que as jazidas c:H'booifern , exploradas por ordem do g-ovel'llo
imperial pelo engenheiro Parigot, não fornm julrraclas saLi facto
rias; pois que o governo, como acimn hUoriei, tr~tou de a ex
plorar, e se não se eflectuou 6. ta explol'a~ão, foi talvez por
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entender que nessas em prezas por cont~ do E-tado de ordinario
não correspondem as vant<lgens aos dispelldio . Os trabalho do
engenheiro V,Jilée não foram maiores, nem melhores informações
podiam olIerecer, que Boulleh e Parigot, mas não se achando
esles presentes para que se os preferisse ao bacharel Ferreira,
nenhum motivo forte encontro para que ri este se não conceda
algum favor.- 8 de Março de i8M.- (As ignado) João José
Coutinho. >

Estas minas do Tubariio devem ser lavradas pelo visconde de
Barbacena. em virtude de um contrato feito entro o lllesmo vis
conde e o· governo imperial; ou por uma companbia formada
pelo conce ionario.»

(Pa,1~lo Jose de Olveit'a,. ME~1OR1A ANNEXA AO RELATORIO DO MIN1STER10
DA AGRICULTURA.)

« Carvão de pedra (?), margens do arroio das Palmeiras; idem,
do Pa sa Paus; idem, na Lrlguna; idem, em grrlnde extensão
e possança em Araranguá; idem de muito boa qnalidade, no
Tubarão; idem, ll(l estrada de Lages ; idem, no ltajaby ; idelll, na
Vargem da Raiz; idem, no Rodeio Bonilo.

Linbito COllllJacto do Passa Dous, perto do rio Tubarão; idem,
no rio Vacaeahy. Schisto bitumilloso, no morro Tayó, município
de Lages; idem, do Passa Dous, arroio das Palmeiras, estancia
do Guilherme, braço norte do rio Tubarão.

N. B. As minas carboniferas de Sanla Catharina promettem
um grande e rico futuro. Elias são conhecidas desde 1828,
e tem sido ex~minadas por divorsos individuas, entro os quaes
citaremos Sellow Davidson, ICeI' tinn-, os irmãos BOl1licb, o Dr.
Pal'igot, MI'. Vallée, Von Brau e e o Bacharel Ferreira. Tanto
nesta provincia, como na do Rio Grande do Sul, veremos
dentro em pouco algumas companhicls estabelecidas .•

(La,disláo ele on::a, .1Iello e :Yetto - ~!EMORIA SOI3RE os i.\IINERAES
COMI3USTIVEIS DO RRAZIL.)

Muito ha que se occupa a attenção com essas min:Js, mas é
apenas como assumpto de comrersação, e todas a opiniões que á
esse respeito lemos ouvido podem rednzir-so ás tres seguintes:
- Sabiamos que baviu carvão.-: o Brazil não ha carvãtl.- São
essas :JS dua primeiras opiniões igualmente infundadas ambas;
a primeiru, porque o que a seguem acreditam nas minas de
carvão da Babia o das Alngõas; e os que seguem a segunda
deixam- e igualmente preoccupar pelos resullados ahi e em
outros lagares obtidos, o vão logo negando ao Brazil essas pre
cioza' vantagens. A terceira opinião é talvez a mais verdadeira.
- 'o Brazil Ludo temos.- Mas n'esse caso trata-se de apro
veitar, pois sem isso seria o mesmo que e nada tivesse I .
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E na verdade, como conhecer que se deva tudo comprar ao
estrangeiro, quando tudo se poderia dever ao ólo da patria "!
Alguns ha que respondem: - Nossas minas estão muito re
remotas -, e é essa idéa que como 'e devora o porvir d'ella . Por
feliz no daremos se as observações que vamos apresentar cou
seguissem fixar a opinião, provocar exame attento, e firmar con
clusões obtidas pela pratica e pela experiencia, »

DESCRIPÇÃO DOS TERRENOS

a A ilha !le S:Jllla Catharina é toda granitica, apenas aberta por
veias de serpentinas: toda a costa continental desde S. José até
Laguna é igual mente pri mitiva, ma em allYuns lagares o con
texto do granito muda e toma uma apparencia porphyritica.

Da laguna, ubindo o rio Tubarão, pa sa-se uma grande planicie
campo ta de terrenos de alluvião, depositados pelos rios que
desag-uam nas di versas laguna., e (lue, de5cendo da erra, seguem
uma direcção quasi N. S.

Ao pé de ullla pequena cac1ea granítica acha-se a fregllezia
de N. S. da Piedade do Tubarão. Segui ndo es e caminho para
ir 3 Lages, é sómente á uma lei!ua do I ibeiro das Palmeiras qlle
se entra nos terrenos carLJoniferos. Em sua superticie é esse
terreno quasi uniformemente coberto de limonil.e, e para
examinar suas camadas, cumpre acompanhar os riachos, que se
chamam no paiz os sangues.

Sempre na mesma direcção chega-se emfim á Boa Vi ta: ahi
deixando-se o sangues profundos examinar mais a com modo;
acham-se schistos arg-illoso betuminiferos.

Quem nã tiver medo de casar-se sobremodo nos rochedos, e
mais ainda de canil' na agua f['ia e limpida d'e ses bellos rios,
deverá suhir e descer os rios Obscuro c Bonito: ahi poderá apre
ciar o valor d'essas minas.

Elevando-se os terrenos de mais em mais nas proximidades da
serra, o paus Pa sa Dons apresenta o rio Tubarão mesmo uma
secção em que apparece uma veia de carvão de 3 pés de e pes
sura: essa camada immensa, que reconhecemos e acompanhamos
do outro lado do pequeno vaIle, contém carviio de boa qualidade.

Ta nossa figura do Passa Dous marcamos com pontinho a esca
vação que fizemos para reconhecer a camada em toda a sua es
pessura. Esse trabalho, qlle durou muito tempo deo-nos occasião
de descobrir uma grossa camada de hydrato de ferro. l)'est'arte,
o ferro e o carvão, esse dous principio a que é devido o e~tado

actual de nossa civilização, acham-se aqui reunidos como estão
na Inglaterra.

O terreno carbonifero acaba na serra geral; para compl'e
hender facilmente sua cal locação basta ver as fignras do Tnbarão
e do Trombudo.

Depois de haver duas vezes percorrido es es terrenos, e não ó
ter supporlado fadiga e privações, mas ler tambem riscos e
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perigos, chegamos á eguinte concl usã.o, depois de observações,
que por mui longas para o geral dos leitore ,não podem ser aqui
mencionadas.

O terreno carboniFero comprehendié1o entre o Tubarão e a serra
tem cerca de oito leguns; está elle apertaélo entre duas serras na
direcçflo NS, parallelamente:J direcçno do littoral; como estas
duas cadeas têm ceI' a de 100 leguas de extensão, é provavel que
o terreno carboniFero igualmente as tenha. Além de que, ulJser
vações ulteri(\ires que Ozemos, e inFormações positivas de antigos
viajantes, e ainda ultimamente de S. Ex. o SI'. Dr. SalQ.rnino
de Souza e Oliveira, conOrmam lJ'!en:1Il111nte essas nossas indi-
cações. .

De certo não podem ser aprove:tadas as minas que se acham em
Passa Dous, porque estão muito distantes; e ainda que mais
peno estivessem, os caminhos impraticaveis tornariam impossi
vel qualquer trabalho producti\'o. Mas quem quer que lenha
visto, ainda que uma só vez em sua vida, os trabalhos de Ullla
mina, sabe que não ti por caminhos ordinarios que se transpor
tam seus productos; tr.m pois o Srnil ness ponto que Fner
tllnto quanto se faz na Europa, onde a media distancia das mirias
ao mar ou a um rio navegaval, é de (J,O leguas. Caunes, caminhos
de ferro não s50 im;JOssibililados no Brazil, especialmente estes
ultimos. Sem embargo das difliculd:ldes, produzidas pelo estado
de agitaçflo em que se acha fi provineia, a "eotámos em cortar de
novo o terreoo carboniFero em outra direcl;Do, e de ver si as
mosmas disposições do lel'I'eno vinhum confirmar nossas conje
jecturas.

A 9 leguas ao oeste da villa de S. José, pelo caminho cha
mado elo Trombudo, em distancia de 25 leguas norte do rio Tu·
barDO, caminhamos [leln serra geral, e de novo encontramos o
terrena carboni fero.

E' cerca de duns lcgllas acima do nancho das 'l'aboas que co
meça esse t8rreno, o qual acaba a O. (h serra gernJ. Seu
)imite sul é conhecido, é porto de Porto Alegre, ntrave.ssa pro·
vavelmente e deve terminal' Da provincia de S. Pnul'O, segundo
as informações do Sr. Pixi ,sabia geQlogo Fl'ancez, que percorreu
essa ultima provincia. Assim, 1.00leguas de comprimento nadn
tem de exagerado; mas sr.ndo sua I:,rgul'a de 8 a 1.0 leguas, é de
suppor que tenha uma grande profnndidade.

Ao demais, nesse ponto a indu.tria e os capitalistas UDO se fiam
(e Disso [nem bem) cm conjer.luras por mais p];,usi\reis que st'jam;
a experiencia Olha de tralJalhos e investigações continu;ls, eis o
qUi) de\rem pedir a um governo e3clarecido, eis o que alie lhes
não póde negar.

Si alguem de boa fé, examinlll1do a carta de Santa Catharina ou
do Bl'ozil de Spix e Martiu , contar o numero de rios que, des
cendo a serra geral, atravessando o lerreno carbonifero, vão ter
ao mar, nenhuma impossibilidade achará em que se ~onstruam

caminhos de madeira ou de ferro, em direcção n algum ponto na
vegave! que desses rios se escolha; já se vê que não se trata
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mais de cortor montanha, de erguer vallcs j quando se quer
observar bem a naturezo, ella nos diz que nem sempre na pratica

- é a linha recta o caminho mais curto de um ponto para outro.
Bem que pouco tenhamos que entender com a politica e com

as divisões das grandes familias brazileiras, tendo sempre sido
nossos unicos estandartes a paz, as sciencias c a industria per·
guntaremos no entanto qual o homem previdente que não calcula
os resultados de uma colonisação mineira, que se liga ao terri·
torio como as abeJlws a sell cortiço. Os mineiros tem uma industria
que n(ío,se pode arrancar dos terrenos carboniferos: querem elles
pois a paz; seos filhos brnileiros sentiriio, que para viver, ser·
lhes-ha precizo viver em paz e sempre unidos á capital do Im
perio. »

( .hllio Pa,·igot.-~IElIIORIA SOBRE AS lIIINAS DE CAllVÃO DE PEDllA no
BRAZIL.

Jazic:las do Passa Dous

« Na Provincia de Santa Cotharina encontra-se um terI'eno
carbonifero, consideravel pela sua extensão. Este terreno occupa
uma grande parle dos sertõe, que começão na Província do
Rio Grande, e segue a direcç(ío daserra principal, até provavel
mentc á Provincia oe S. PauJo, onde, segundo as ob ervaçõcs,
devem estar os .eus limiles do Norte j assim a extensão d'o te
terreno de Norte tl Sul seró ele 1.00 leguns. Dimensões tão vastas
em extensão não deixão cm duvida que a profundidade d'este
terreno seja igualmente grande; entretanto os pl'imeiros tralJU
lhos que, praticarem nas minos, devem ter por fim remover toda
e qualquer incerteza á semelhante respeito, e ao mesmo tempo
obter-se um conhecimento positivo do numero, qualidade c
espessura das camadas. _

Em um dos vieiros examinado descobriu-se:
1.°. Com adas espessa de hyd ra to de ferro.
2°. Carvão de pedra meio betuminoso.
3°. Schislos bituminosos.
A presença de ferro n'e tes terrenos é de um valor extraordi·

nario, porque alli e encontra o metal juntamente com o combus
tiyel, que é necessario para sna manipnlação.>

(D. ,T1llio Pw'igot.)

« O Tubarão do qual levmlamos a planta ainda com mais
cuidado do que a do lLajahy, ó navegavel até moia leguo para Já
da Piedade, onde o sen CUl'SO principia ti ser llifficnltoso pelo,
enOl'fnes penedos de granito c depois pelos saltos ou quedas
muilo proximas ús outras.



418 PROVINCIA

As dez horas chegamos ao Pouso do Passa-Dous, e ás 1.0 :1jq, a
uma pequena escavação feila na jazida carbonifera, que podia
ter em quadro pouco mais ou menos :1 m,õO apanbamos algumas
amo tras, e continuamos o \lUSSO aami nbo para a seITa geral, até
tornar a apparecer a formação hypogenia. Dalli nos dirigimos
á outros depositos carbonicos, alguns dos quaes sabiam atl'avez
das margens de alguns dos affiuentes do Passa-Dous, e outros ~e

achavam á flor da terra no interior do mato, á mui pouca
distancia: todas as partes descobertas desta formação, acbando-se
sensivelmente ao nivel, não podemos ajuizaI' da sua direcção,
por não poder julgar a sua inclinação e abandonamos as indaga
ções para examinar o leito do rio, adiante da excavação de que
já {aliamos. Quasi todo elle cortadu á pique nos g-randes penhasoos
de grés carbonico, entre os quaes e~tá a camada de sabisto
bituminoso, que contém a delgada de carvão gordo, alternando
algumas vezes com o carvão sêcco. Grossos eixos formam o
fundo do leito, cuja impetuosp. ·corrente tem pelo menos um
vigesimo de declive. A largura do Passa-Dous no mesmo logar
da excavacão ou soca vão poderia ter 20 metros (91 paI mos) ; a
margem direita formada de tres estradas, de grandes pedaços de
p;rés, a do meio inclinada ou fóra do prumo, e a superior sahida
fóra díls duas outras. A margem esquerda que tinba sido cavada
com alvl~o até ao encontro qo ballco de grés em quc assentava
a formação carbonifera, 3. parte desta margem que encaixava a
corrente; 3.fastava-se qua i 3~o da vertical, posto que o banco de
gró~ sobre que POUS3.va aq uelle deposito carbonico se avançava
horisontalmente em um ou dous metros no leito da corrente, onde
clesapparecip., proVaVlllQlen~e destruido pelas aguas. Na margem
direita não vimos vestig-io algllm de deposito carbonico; a camada
de carvão de pedra é sqbsti tq.ida pelo grés, cujos banr.os têm a$
m.esmas. dispo lções e a mes.wp. bori ontalidade.

As collina.s que separam os afiluentes da margem direitª, do
Passa-Dous e de seu prolong\lrpento o Tubarão, e que sã.o as
ultimas ramificações da contra serra geral, pol1em ser quasi tOd11S
classificadas geognosticpmente, nas formações carbonicas ; contém
principalmente grés, sChistos. betumi~o os carvão [Jordo e sêcco de
muito hydrato de ferro, pçincipalmente no arroio do Barro Preto.
Até agora ainda se não ~chou pedra calcarea, nem indicio algum
de a híl,ver.

Do Píls~aJ)oos até a Piedade, segulldo as nossas avaliações, a
distancia deve ser de ÕO í\ 52 l,\ilometros (de. ~ a 1.0 leguas portu
guezas).

O porto m~is proximo do Passa-Dous li o da villa da laguna,
distante em lin ba rectn 20 leguas e quasi 4,0 leguas pelas voltas
do rio, ({ue medidas e levantal1as até a freguezia ue Tubarão,
Piedade pelo major Andréa, e por nó , dão um desenvolvimento
de perto de 79 kilometros (t3 Je.guas), ainda que este ponto não
diste do porto, em linha recta, mais de 30 kilometros (quasi seis
leguas).

Pa Piedade ao Passo da Raposa, o Fio. cavou o. seu ~eito no
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granito e aprosenta como vimos 33 saltos ou cachoeiras e 66
metros de queda (200 pés porLuguezes). Do Passo da Raposa a
Passa-Dous, avalia-se li distancia em 6~ kilometros (:1.:1. loguas)
pelo rio, ,e em 35 kilomeLros (quasi 6 leguas) pela estrada de
Lages, que acabavamas de IJDdar ; ora, como em geral o declive
dos rios augmenta á medida que se aproxim:.l ás suas nascentes e
que o T(lbcwào, as im como o seu prolongamento o Passa-Vaus,
é uma torrente em despenbadeiro do Passo da Raposa até a jazida
do carvão de pedra, de que fallamo~, far-se-ha melhor idéa,
sabendo-se que são 'li0 metros (mais de 330 pés) de queda entre
estes dous pontos; de sorte que o declive total do Pas a-Dous á
Piedade, de,e andar com mui pouca differença por 176 metros
(cerca de 530 pé ). Si depois e observar o mappa não admirará
ver que os intinitos affiuentcs do Passa-Dous e do Tubarão, dos
quaes, pela natureza particular do terreno não é possivel desem
baracar, fazem as vezes suhir as aguas acima do seu nivel a mais
ae 25 metros (114. palmo) e inundam all("umas porções das suas
margéns até a altura de 16 metros (72 palmos) .•

(Van-Lede.) l

ANALYSE DO CARVÃO

60.30
IL07
9.37
'1. 32
3.12

18.22

l

6((,.81
(J,.55
5.93
~.09

1.20
21.f12

Carbono ....•....... , ..........•.........
Hydrogeneo .......................•.. " .
Oxigeneo e nitrogeneo '" .
Enxofre '"
Agua..........•........................
Cinzas ·.·· .

• O carvão de pedro dessa jazida tendo sido descoberto em 27
pontos acha-se á flor da terra na formação de grés. As camadas
que têm sido exploradas apresentam a espessura de !J, pés e ii 1/2
polegadas, 5,7,7.9 com duas camadas de barro branco com a de
2 pés e 10 1/2 polegadas e 3 - i de dito para fogo ou refractario.
Duas amostras submet.tidas á analyre pelo Dr. Percy deram o
seguinto resultado:

l 2

Carbono................................ 88.17 86.08
Hydrogeneo............................. ;>'66 6.04:
Oxygenio e nitrogeneo................... 6.17. 7.68

O poder calorifico deste carvão é de 9 para. prodUZir vapor.
Deve-se considerar um deposito muitissimo va!lO~o o de q~e se
trata, por ser o carvão muito parecido com o da Ilha de Vancalmer.
Sendo o maximo poder calorifico de qualquer carvão de ii e 7 o
de Passa-Dous pela analyse feita é de superior qualidade por
estar ~cima do termo medio. »

Separando a cinza, agua e enxofre:
100.00 100.00



420 PROVINCIA

• Companhia do Gaz.- Rio de Janeiro, 23 de Julho de 1.883.
Illm. e Exm. Sr. Visconde de Barbacena. Eu' tenho feito al

gumas experiencias no nosso apparelho experimental com o
carvão de pedra entregue por V. Ex., e vindo das miuas do Tu
barão, provincia de Santa Catharina. O carvão é de uma quali
dade dura e firme, e direi um bom carvão para produzir vapor.

O seguinte é o resultado das minhas provas para fazer gaz.
Pés cubicos de gaz obti dos de uma tonellada 10:000.
Força de Iuz de guz com o padrão de vellas spermacetes, termo

médio fO,36.
Termo minimo 13.58.
Coice produzido no ca rvão em pregado 63.
O gaz foi queimado em um bico de nza de morcego na razão

de I> pés cubicos por hora com 0,5 polegadas de pres ão. O coke
é de boa qualidade e proprio para as fornalhas das retortas. O al
catrão era muito denso, e c<luzava con tante embaraço nos ca~

nudos ascensores, e outras partes do apparelbo.
De V. Ex., attento, venerador criado. D

(John llhl?'!·CbY.- ENGllNIlEIRO RESIDENTE.)

Jazidas do Araranguã

• Sahindo da Aldeia de Urusanga em lat : 28051,' 7'·S.~e longt.
4,9°15'6:3"0 do meridiano de G situado na beira do oceano alIan
tico do sul tomamos ú rumo de G. 68° a O. por uma di tancia de
80tí5 metros até o engenho de nssucnr do Sr. Jo (\ Joaquim H
anlrando no malta virgem no rumo N. 27° O. pGUCO achamos a
notar até chegar ao rio dos Porcos distaute da sobredila fazenda
26:00 metros. O rio corre entre barranco de pouca altura, mas
durante as tempestades de ChUYil sobe até 22 palmos em 2tí
horas precisando 3 dias para chegar ao seu estado normal. A sua
largura no logar onde fizemos a pr'imeira ponte não excede a 5
metro ; mais para haixo vae alargando e aprol' UTI dando e durante
o verãso não tem mais que 3 palmos de agua que corre lenta·
mente para o S.O. ate desaguar no rio Araranguá. Daquelle
Ioga r em diante o terreno sobe gradualmellte sendo de uma na
tureza producliva cheio de madeira grossas e [Iblllldantes admi
ravelmente adoptadas a con trucçõe. de navios e obras cle mar
cenaria e carpin ta ria, a maior parte das quaes são conhêcidas no
Brazil como paus de lei. As aguas são abundantes correndo em
todas as direcções pelas sangns que nascem dns montanhas cujos
lei tos são formados de pedra de amolar, tendo gorai mente uma
profundidade de tO pollegadas de agua que e de optima quali
dade e se encontra sómente nos lagares montanha os.

Continuando 'no mesmo rumo 1ar 660 metros mudamos o
rumo para N. 50° a O. por 7.033 metro~, Donde abrimos a pri
meira mina de carvão marcada como talua planta Topographica.
Este leito de carvão estü descoberto pelas continuadas lavagens
de um ribeiro que nasce no morro do Estevão, distante 1..100
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Em cima, terra vermelha aOlarellada .
Barro côr <le chocola tI' ' .
Pedra ele amojar cur baia _ .
Carvão betuminoso em camada .
Pedra de amolar dura côr azulada , .

Profundidade minada .

metros e estreito e tortuoso em seu curso correndo lentamente
30 N. E. ~onde desagua nos banhados do rio Urnssanga.

A primoira veia do carvão ne ta mina tom uma pequeua quan
tidado de enxofre 2 % PIJUCO mais ou menos as outras ~veias

estão inteiramente livres delle, endo do uma qualidade e~cel·

lente, como e vê da amostras e conhecido como betuminoso, de
facil liga no fogo, ardendo com chammas brilb.antes produzindo
uma quantidade de gaz, lendo ooa con istencia e faciJ de sepa
rar-se das camadas de chisto : a formação geologica é a seguinte:

M
.Em cima terra vermelha de boa qualidade............ 0,3117
Barro vermelho idem................................. 2,768
B,IlTO esbranquiçado duro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,304
Barro duro côr baio misturado com pedra de amolar

solta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,608
Carvão betumino o contendo pouco enxofre........... 0,126
Barro de côr azul escuro............................. 0,038
Carvão betuminoso.................................. 0,1.01
Barro de côr azul escuro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,050
Carvão betuminoso.................................. 0,152
Barro de côr "zul escuro........... . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,038
Carvão betumiuoso.................................. 0,241-
Barro duro homogeneo côr baio...................... 1,968

Profundidade miuada............... ü:741
A altura sobre o nivel do mar da primeira camada de carvão

é 88,'71 pés embora na planta appareça 200 pés mais alto por ter
bavido má appreciação da primeira altura.

Esta mina estende-se sobro uma superficie longinqua a N. E.
1/4ao N. para E. e provavelmente chega ao morro do Estevão
na direc ão S. O.

A mina numero dois e como tal marcada na planta é uma con
tinuação da primeÍl'a, situada nas margen dJ um ribeiro que
nasce na me ma direcçiio do ontro correndo ao N. E. onde
tambem desagna no banhados do rio Urussanga : a formação
geologica de ta mina é difTerente da da primeira embora sejam
separadas apenas por 550 metros em linha recta, é fi seguinte:

M
0,600
0,800
1,300
0,140
0,100
3:080

. A altura oLre o nivel do mal' desta camada de carvão é 83,37
pé . Da primeira mina seguinuo o rumo N. 80" ao O. 2.450
metros sobre o terreno até a chegar uma altura de 2M.19 pés
ncimn do nivel do mar, ponto culminante do caminho alrave -
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sando algumas sangas que não offerecem empedimento algum
ao tránsito : o terreno é extremamente fertil e com capaci
dade para produzir como em qualquer outra parto do Brazil.
As florestas são cbeias ele madeiras gros as e o palmitos são tlio
numero os que mais de um milbão delles póde ser derrubado
junto ás minas. Aqui os barr os .ão do uma qualidade finissima
com divorsas córes do branco até ao amarolJo e tambem azul e
vermelbo, existindo abundan tes pedras de fogo e de :Imolar bem
como lagos do pedra louza em grande quantidade; algumas (;a
choeiras so enc.ontram com a largura média de 3D pés com 2 pés
de queda. Continuando na direcção N. O. á O. 1.24,7 metro e
mndando o rumo para N. 35" ao O por 4.077 metros, entramo
no travessão que corre N. S. da projectada colonia, medida pelo
Engenbeiro Sampaio, e seguindo até llma distancia 62li metros
fizemos o :lllgulo médio N. 3~ a E. pai' 28-'1, metrC's onde foi
aberta a mina numero:3 e como tal marcada na planl.a.· Esta
mina Coamo as outras é lavadn pela nguas de um ribeiro 'lue
corre deE. para O. e mostra uma diver'idade de barro e chisto
de ~ôres: o carvão é betuminoso e como o outro de l'ncil liga
no fogo, livre de enxofre e como que superior ao das outras
minas êI sua formação geologica é a seguinte:

M
Em cima terra sol ta do côr moronn. . . . . . . . . . . . . . . . 0,'125
Barro côr taia escuro com veias azues....... O,lilO
Barro amarello e vermelho laranja , ' . 0,275
Barro tinta neutra.................................. 0,914
Sbisto cM prela misturado com veio 'fde barro côr

baio ' .- : . . . . . 0,305
Barro de côr uaia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,107
Shisto misturado com veios de côr uaia e de laranja.... 0,201.
lJarro de cár baia................................... 0,'107
Shi to de cór azul e curo............................ 0,'107
Barro de côr baia................................... o,3H
Shi to azul escuro.................................. 0,0'12
Carvão betuminoso de con istencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . O,'lflO
Shisto de cár azul escura " . . . . . 0,078
Carvão betuminoso........ 0,02.5
Shisto de cá,· azul e CUI'O" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,036
Carvão betuminoso , ;.. 0,I2G
Barro côr baio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O,O/!Ô
Carvão betuminoso ,.. 0,036
Barro de côr baia................................... O,0iJ,6
8histo de cár nul escura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0'17
Carvão betumino o.................................. 0,060
BarrQ de CÕI' baio................. 0,063
Barro amareI lo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,36/~

Pedra de amolaI' amarelln. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,Mí7

Profundidade explorada , 4:648
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A inclinação borisontal das camadas de carvão sobem de N.
aS. :J 26 e descem de O a E 1m a 17,m 2.

A alLura da pL'imeira camada de carvão ao nivel do mar é 1(a,2' e
99 pés. Da terceira mina segundo o rumo N. distante 150 metros
está aberta a quarta mina sendo uma continuaçiio a terceira, e
tambem situada em um ribeiro cuja formação geologica e a
seguinte:

Em cima barro com terra côr morena ...........•....
Barro amarelio .
DiLO càr nul escuro .
DiLO amarello .
Shisto azul eSClll'O .
Carvão betuminoso .
Shi to azul escuro .
Carvão betuminoso .
Shisto càr azul escuro .

M
O,MO
1,530
O,2qO
0,300
0,300
0,160
P,Ol10
0,030
0,300

Profuudidade explorada........... 3:300
A altura da primeira camada de carvão acima do nivel do Illar

é 139" e 19 pés. Adianto um pouco na distancia de 35(a, metros
no rumo . E. so acha aberto o caminho que provavelmente
enconlrará o ramal ()l:cidental do arroio cocal : da primeira mina
paraR. 22 a E. Lambem se acha aberto ouLro caminho de 2.500
metros que segue na mesma direcção do ar'roio coca). As sobre
diLas qualro Il:Íoas e tão facei' de serem in peccionadas, porque
O' caminhos eslão inteiramente francos, contendo 6 pontes do
madeir3 nos log-ares jJreciso .

A dist3nci3 da beira mar desde o Rio Urusanga até ás minas
em linha recta são as seguintes:

M
Da Urusanga á min3 n. i.......................... 16,750
Idem » 2...... ·................... 17,200
Idem :lo • • • • . • • • • • . • . . • • • • . • • . • • • 22,500
Idem » 4.................•. ·...... 22,650

Pela falta de uma machin3 de mineiro não se póde broquear
até maior profundidade a pedra de amolar encontrada nas minas
abertas porquo a picareta e a alavanca não são proprias para
muito porém, a superficie de duas jardas quadrada devem for
necer uma tonelada de carvão, entretanto a exi tencia delle
abaixo da pedra do amolar é manifesta como aparece nas margens
do ribeiro onde e tá aberta a mina n. 3. E ta ultima camada
coincide com a primeira camadlJ de earvão da~ minas exploradas
por James Jollren por conta do Vi conde do Barbncena em um
lagar que fica di tante da margem do rio Passo Dous 1..500
braças e outra nas margens do rio Bonito áquom do Passa Dous



424 PROVINCIA

e 12 leO'uas além da Fl'eguezia da Piedade do Tubarão a camadas
superiores da primeira deslas minas Lóm oito pulmos de terrMO
pedrogo o e a ultima 15 palmos por cima das Cilm,lClas do carvão.
Os terronos caeboniferos do districto do Araranguá são muito ex
tensos o quando haja opportunidade para exploI'al' mais do N.
até E. se achará (I juncção com as minas do 'rllbarão, isto é até
a serra geraJ .

Uma via iluvial até á cidado d Laguna pa sando do Arnrallguá
pelas minas por meio de um canal aberto para embarcações e va
pores de pouco calado abrirá um em poria commercial ajudando
a lavoura e o melhoramento das fllzenl1as existentos despertando
a energia dos habitantes deste extenso o panca cultivado dis
tricto olJerecendo ao me mo tempo o ostabelecimonto d immi
grnntes visto que o terreno é de natureza [,rodul!tiva e s0 pro
cisa er semeado.

O canal não oJIerece difficuldade' de Engenharia para ser aberto
tendo a vantagem dos numerosos rios que existem entre o Tu
Darão o o Araranguá permitlindo seu' banhados que possa tr'n
balhar UUla Dragn a vapor e sendo pequena ti quantidaL!o do
braças que tem de abrir em terra dura ofl'ereco num rosa van
tagem sobro uma estrada de ferr,) bOllelicialluo igualmente os
habitantes da Provincia de Santa Catharilla> .

( JanndlJl's B. A.- EngenlJeiro explorador.)

• Com bom regimen pro perava de dia a dia a colonia de D,
Franci co Dias Velho ,Iollteiro. quando a pretex.to de guerra com
Castella surgiu pela barra do Nort segundo se afürma um cor
sario hollandez (aLI pirata illglez dos muilos que infestavam
no amare) do viagem do Perú, com immensa prata, e arri
bára á praia de Canasvieiras a reparar os estragos da viagem, na
persuasão de que a ilha 01'0 dosllabitada, descarregando logo
parte da carga. Avisado Dias Velho, com seus indios, armados
de arco e ilecha. o foi at;lcar de sorpreza no lagar do desembarque.
Os hollandezes desapercebidos, deixando na praia alguns morto,
e porção de prata, fugiram para as uas lanchas. Dias Velho apo
derando se do despojo volLou, e foi guardar dentro da sua Igreja,
talvez a casa mais farto da povoaciiu. No auno seguinte alguns
daquelles hollaudezes vo\láram a t(}lllar vinO'anc;a o apartando em
S. Franci co, e tom1ullo alli pr::ttic'J, demandúram a IllJa; e an
corando na mesma barra do norte, vieram em lanchas aCOLUmetter
a povoação, na qual Dias Velho, por avisos que tambem teve de
S. Francisco, os foi esperar emboscado; e tendo a ventura de
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oostar-Ihe o de embarque, foi incautamente descançal'. Nessa
noite, voltando os hollandezes, e aportnndo á praia de fÓi'ã, ca
minharam por entre o maLto, se apoder,ll'um da Igreja, para onde
pela madrngada, assalt:lI1do a casa de Dia Velho, o levtlram preso
com toda sua familia.

Só ao amanhecer o' indio souberam deste uccesso, e em vez
de accudirem ao seu chore, cobardemente o desumpal:'lram.

Os hol/anrlezes não só insultaram barbaramente Dias Velho,
como violar'am sua filhas na propria preseuça. InOammado,
Dias Velho, pretendeu arrancar u espada da cinta de UIll hollan
dez, e com ella ele afrontur-se ela injuria; mas um hollandez dis
parando-lhe um tiro de pistola na Cal';], fel-o cahir imrnediata
mente morto. Concluido o acto, os liollandezes acharam toda a
prata, e a conduziram para bordo da lancha com a familia de
Dias Velho e Tinoco ; mas ii rogo dos Frades, e pelos presentes de
viveres que lhes deu o [ilho do assa inado (João Pires) ceeleram
os bollandczes, fazendo-as de embarcar e seg'uir8m seu de tino
Pires mandoLl sem demora parte á eu irmão Salvador, que se
achava na terra fi rme tirando ouro no morro do ThaiIJó, donde
logo veio .•

(Jla,jo)' JIcmoel Joa11cim de .llmeidcc Coelho - ~lE~IORl"- SOBlU: .~

PllOVINCI.\ DE SANTA C.~TUAllU'A.)

Pesca de pel~olas na bahia de S. Francisco

• 111m. e Exm. SI'. Na presente oeca ião remeLlo á V, Ex. seis
boceLinhas com perohls, que me furam enviadas pelo Governador
da Ilha de Santa Calharina, coronel Manoel Soare' Coimbra. Rio
de Janeiro 19 de Março de 1793.•

Deus guarde a , . Ex.- Conde de Razende.- Sr. ~fa1'tinho de
Malta a Castio.
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Concessões para exploração e lavra (le lllineraes

SS. AA. a Senhora Pinceza D. Fmncisca e seu Augustv
Esposo o Senhor Principe de Joinville.

Pelo art. 40 do contrato de 22 de Abril de 1843 foi concedida nos
seguintes termos permissão a SS. AA. para minerar nas terras de
seu patrimonio datal:

Art. 4.° Sua Magestade o Imperadol' nos termos dos arts. 11
e 12 da Ll'\i de 2\) de Setembro de 1840' constitue em dote á Sua
Augusta Irmã a Senhora Princeza D. Francisca Carolina: 1" a
somma de 370:000$000, equivalente pelo cambio actual a um
milhão de francos, moeda franceza, que sera entregue, por via
de lettras do Governo Brasileiro sobre Pariz ou Londres, ao futuro
Esposo, dentro dos seis mezes, que se seguirem a data da celebl'ação
do casamento; 20 a somma d 1.000: 000 000 em apolíces ou inscri
pções da divida publica interna do Bl'azil, equivalente, segundo o
preço actual da Praça a somma de 7.000: 000 00, e em moeda
franceza á de um milhão e novecentos mil francos; 3° cinco leguas
em quadro, ou 25 leguas quadmdas, de tres mil braças, segundo a
lei de 25 de Janeiro de 1809, de terras devolutas, que póclem ser
escolhidas nas melhores localidades, em um ou mais lagares na
provincia de Santa Catharina. Sua Alteza Real o Principe de
Joinville entrará na posse destas terras, logo que forem medidas, o
que terá lugar o mais brevo que fór passivei; e será considerado
pr::>prietal'io tanto da superficie, na fórma das leis que regulam
no Bra.zil as concessões de terras destinadas ii cultura, como da
prOfundidade para extl'ahir, sem que tenha necessidade de outras
conce sões ou privilegias, assim carvão de pedra, como quaesquer
outros mineraes, que possam ssr descobertos, sem reserva alguma,
excepto as minas de diamantes.

Irinêo Evangelista de Souza (Visconde de lIfaud) João Maria
Collace de IIIagalluJes e Frederico Au,qusto de Vasconcellos
Almeida Pel'eira Cabral.- Decreto n. 890 de 27 de Dezembro
de 1851. - Concede-lhes permissão para lanar prata e cobre em
todo o territorio da provincia.

Visconde de Barbacená. - Decreto n. 2737 de 6 de Fevereiro de
1861. - Concede -lhe pel'missão pal'a organizar dentro de dous annos
uma companhia destinada :i lavra das minas de carvão de pedra que
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descobrir nas duas leguas quadradas que adquiriu por titulo de
compra ao Estado, no logar denominado - Passa Dous -, Municipio
do Laguna.

Esta concessão foi prorogada pelos seguintes Decretos:
N. 2909 de 19 de Abril de 1862;
» .:l157 de 2 de Outubro de 1 63;
» 3583 de 10 de Janeiro de 1866 ;
» 4685 de 30 de Janeiro de 1871 ;
)} 4865 de 2 de Janeiro de 1872;
» 5269 de 19 de Abril de 1873;
» 5588 de 11 de Abril de 1874;
)} 5913 de 1 de Maio de 1875;

6015 de 18 de Dezembro de 1875;
)} 6260 de 19 de Julho de 1876.
O ,concessionaria conseguiu organizar uma companhia Ingleza

que obteve pel'mi 'são para funccionar no lmperio pelo Decreto
n. 6343 de 20 de Setembro de 1876 ; tendo lhe siJo concedida pelo
Decreto n. 7930 de 4 de Dezembro de 1880 permissão para exploror
as terras da sua concessão,

l'IIanod Antonio de Araujo Guimal'ães. - Decreto n. 4692 de
14 de Fevereiro de 1871. - Conce.le-Ihe permissãu Vor 90 annos
para lavrar carvão de pedra na fl'eguezia de Nossa SenhOl'a d:l.
Mãe dos Homens, municipio de Ararauguá.

E8ta concessão foi pI'orogada pelo Decreto n, 4964 de 15 de Maio
de 1872, e sendo transfet'ida pelo n. 6612 de 4 de Julho de 1877
a Luiz Augusto de Magalhães e Candido Augusto de Araujo
Guimarães foi de novo prorogada pelos Decretos ns. 8058 e 8869 de
24 de Outubro de 1881 e 10 de Fevereiro -de 1883.

Antonio Gomes e .-lntonio Jose Gomes Pereij'a Bastos.
Decreto n. 5116 de 17 de Outubro de 1872.-Concede-Ihes per
missão para explorai' metaes e productos chimicos nos rios Itaguahy
assu e ltaguahy-mirim e seus afRuentes.

Gabl'iel Maria da Veiga e llJarcellino Jose Bernardes.
Decrelo n. 5703 de 31 de Julho de 1874.- Concede-lhes permissão
para explorar ouro na freguezia de Nossa Senhora do Bom Successo
de Cambriú.

Dr. De Witt Clinton 'Van TuyZ.- Decreto n, 6104 de 19 de
Janeiro de 1876. - Concede-lhe permissão por 50 annoa para mi
nerar ouro no Ribeirão de Minas e rios Gaspar Grande e Pequeno.
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Manoel Gonçalves da Rosa e outl"OS,- Decl'eto n. 6126 de 23
de Fevereiro de 1876, - Concede-lhes pel'missão pal'a e:li:plol'ar
feno e nutras metaes no municipio de S, Francisco.

Os concessionarias obtiveram permissão para lavl'lll' pelo Decreto
n. 6626 de 4 de Julho de '1877,

O concessionaria Manoel Gonçllves da Rosa obteve para si
somente a l'enovação da conce3são, pelo Decreto n. 8694 de 4 de
Outubro de 1882.

Bacharel Paulo Fel'reil"a Alves. - Decl'eto n. 6214 de 21 de
Junho de 1876. - Concede-lhe permi'são para e:li:plorar carvão de
pedra no municipio de Ararangnà.

Esta concessão foi annnllada p~lo Decreto n. 6271 de 9 de
Agosto do mesmo anno, por sel' offensiva dos dil'eitos de Mano I
Antonio d'Araujo Guimarães.

Sttas JilteI:as ImpeJ"ial e Real a Sm. Princeza D. I ;;abel e o
Sr. Pj'incipe Conde d' Eu,- Do I' lo n. 6936 de 15 de Junho de 1878.
- Concede à SS, AA. Imperial e Real a Sra. Princeza D, Izabel
e ao Sr. Conde d'Eu, pel'missão pal'a explorar e lavrar mineraes,
por si, ou por meio de companhias, sociedades ou empl'eZElS que
organizarem, nas teeras que constituem o seu patrimonio datal.

De, De 'iViu Clinton van Tttyl.- Decreto n. 7017 de 31 de
Agosto de 1878,- Concede-lhe permissão pal'a lavrar minas de
chumbo no alto da serl'a de Itajaby, nos afituentes do rio GJrcia.
Esta conces~ão foi ampliada ao rio ltajaby-mil'im e seus aflluentea
pelo Decreto n, 7070 de 9 de Novembl'O do mesmo an no.

Jose VaZ" de Olivei?'a,- Decreto n. 7705 de H de Maio de '1880.
---.! Concede-lbe permissão para exploral' carvão de pedl'!I e s:.:histos
betuminosos no termo de I taj1 hy,

O concessionaria obteve permissão para lavrar pelo Decreto n.
8903 de 3 ele Março ele 18 3,

Diogo DUal'te Silva da Luz e Jose F?'ancisco Thoma:; do
Nascimento.- Decreto n. 7760 ele 14 de Julho de 1 80.
Concede-lhes permissão para explol'ar carvã3 de pedra na comarca
de S. José.
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Manoel Rodrigues Rocha.- Decreto n. 7832 de 25 de Setem
bro de 1S80. - Concede-lhe permissão para exploral' chumbo e
outl'OS mineraes na comarca de Lages.

Esta concessão foi pl'ol'ogada pelo Decreto n, 890S de '10 de
Março de 1883.

Antonio José J1Iartins Tow'inho e F'/'ancisco Ozorio Novae$
elo Amaml.-Decreto n, 7961 de 20 de Dezembro de 18 0.
Concede-lhes permissão para explorar prata e outros mineraes no
municipio do Tubarão.

jlIanoel Cardozo Dua,'te e Joi'io Cal"do::o de Agtlia'l' Sobrinho,
Decreto n, 612 de 10 de Julho de 1 82.- Concede-lhes permissão
para explorar pl'ata e outros metaes no municipio da Laguna.

Jose F'rancisco T !Loma::: do Nascimento, - Decreto n, 8768 de
18 de Novembro de 1882, - Concecle-lhe permissão para explorar
carvão de pedra e outros mineraes na comarca de S, Miguel.

AIanoel Gonçalves da Ro::a e José Pereira Ribeiro Gtlimarúes
Sobt·inho.- Decreto n. 938' de 28 de Fevereiro de 1 85.- Con
cede-lhes permissão para explorar fel'ro e outros metaes no Muni
cipio de Sahy,
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PROVINCIA DO RIO GRANDE no SUL

LIMITES

Esta Provincia limita ao Norte com a de Santa Catharina ; ao
Sul com a Republica Oriental do Uruguay; ao Oriente com o
Oceano Atlantico, a Provincia de Santil Catharino e a Republica
Oriental do Uruguay, e ao Occidente com a mesma Republica e a
Confederação Argentí na.

POSIÇÃO ASTRUNOMICA

A Lat. da Provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul com
prelJende os parallelos de 27° 5,' e 33° 4,5' austral; a sua Long.
demora entre 6° 22', e 1lj,0 i81 occidental.

CLIMA

o desta Província é ígual ao da Europa e proprio para o esta
bl}lec)Q1lmto d.e immigrantes daquella procedencia.

COMARCAS

L· CAPITAL

Município .

2." S. LEOPOLDO

.. ... ~ .
3." RIO GRANDE

4.3 VIAMÃO

5. 3 PELOTAS

....... ...............

Porto Alegre.

S. L.eopoldo .

Rio Grande.

Viamão e Gravatahy.

Pelotos e S. José do Norte.
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6.'" TAQUAnY

Municipio .

7." JAGUARÃO

1'aCjuary, Santo Antonio
ela Encruzilhada e Santo
Amaro.

Jaguarão e Arroio Grande.

8. a CACHOEIRA

Cachoeira e S. Sapé.

9. o RIO PARDO

Rio Purdo e S. João de
Santa. Cruz.

iO. BAGÉ

Bagé.

H. ALEGRETE

Alegrete e S. João Ba
ptista de Quarahim,

i2. CAÇAPAVA

Cllçapava.

'13. SANTA CJHl! TINA DO PINIJAL

S. Francisco de Paula de
Cima da Serra e Santa
Christinu do Pinhal.

i6.. URUGUAYANA

Uruguayana.

Ui. PIRATINY

., •• , , •• , •• 1 •••••• 1 •• Pil'aliny, Cangussú e CD
cimbinhas.
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i6. SANTA YlCTOIUA DO PALMAR
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Município ...............•.•... Santa Victoria do Palmar.

28

17. D. I'EDRITO

DPedrito e No 5a Senhora
do Rozario.

18. lTAQUl

Itaqui.

19. TRlUlIIPflO

Triumpho e S. Jeronymo.

20. LIVlIAMENTO

Santa Anna do Livramento

21. 5. GABUlEL

S. Gabriel e S. Vicente.

22. SANTA JIlAl\lA DA BOCCA DO MONTE

Santa Maria da Bocca do
Monle e S. Martinho.

23. s. 1l0nJA

S. Borja.

2!J,. SAN'W ANGELO

San to Angelo e S. Luíz
Gonzaga.

2õ. ENCRUZILHADA

Encruzilhada.

26. CAMAQUAlII

S. João Baptista de Cama
quam e Dôres de Cama
quam.
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27. RIO DOS SINOS

Municipio . Santo Antonio da Palru
Iba, Conceição do Ar
roio e S. Domingos da
Torres.

»

28. l'ASSO FUNDO

Passo Funuoe Lagôa Ver
melha.

29. NOS A SENFIOllA DA OLIVEIl1A

Vaccaria.

30. s. JoÃo DO CAHY

S. João Ea pti ta do Cahy
e S. Sebastiiio.

31. CHUZ ALTA

Cruz AILa e Palmeira.

32. SOL'EDADE

Soleelade.

JAZIDAS MINERAES

Alegrete.- Municipio da Comarc3 ele seu nome á margem
esquerda do IbirapuiLá. Na est<1ncia de um tal Carvalho, enlre
Alegrete e UruguaY3na, encontram-se jazidas ele IJhospbaLo de
cobre encrusLado em oxido cnlJrozo mui Lo puro.

Arroio do Conde.- E te arroio desce do Serro do
Roque. Possue grailues depositos de tur!'u.

Arroio dos Rat.os.-Ribeil'o no Municipio de S. Je
ron ymo, o qual tem a sua na cenle na serra grra I e vai juntar-se
com o Jacuhy nos campos da Vilt:caria.

E' riquissimo cm carv50 de pedra de superior qualidade e em
ferro oligi Lo compacto tão bom como o mel uor da Sueci,l.

O vieira cnl'bonlfero vem do E 'Lado OrienL,d, e segue atraves-
~ando as r1rovincias d'e Santa CaLbarilla, Pnl'aná, . Paulo, Hio
de Janeiro, E~pirito Santo e Bahia, até morrer no Ceará.
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Caçapava.- Municipio da comarca de seu nome entre
Rio Pardo e Bilgé. Possue kaolin, ouro, cobre zinco, e outro
metDes em grande abundancia, assim lambem carvão de pedra,
segundo ailirmu o DI'. João Cordeiro da Graça, engenheiro com·
missionado pelo Governo para examinar o estado dn mineração
da Provincia.

O cobre das mina de que se trata produz 60 % de metal
puro.

Cachoeira.- Veja Capellinha.

Cahy.-Este rio demora nos JimitesdaComal'ca da Capital.
Possue minas de carvão de pedra, que não têm sido lavradas.

CamacuaOl. - Este rio é vulgarmente conhecido pelo
nome de Icabaquam, e corre entre as serras do Her\TaJ e dos
Tapes.

Em suas nascentes encontra-se ouro em tão diminuta quanti
dade, qne não vale a pena lavrar a respectiva mina.
CaOlacuaOls~nho.- E te rio corre em frente á coxilha

em qnc está situada a povoaçãu de Santo Antonio das Lavras.
Possue ouro de alluvião, tanto que em 18~6 ou i847 um caboclo
que estava procurando minhoca para isca em uma sanga, apanhou
um peda~o do precioso metal, crystalisado em octaedro, pesando
8 libras, 3 onças, 6 oitavas e ~l grãos.

Candiota.- Esta povoa~ão demora na serra dos Tapes,
entre Cangus ti e Santa Tecla.

Possue rica minas de ca rvão de pedra, tão bom como o melhor
combustivel inglez.

O arroio Candiota nasce na serra de Asseguá e faz barra com o
rio Jagu:lrão na sua margem oriental.

Capellioha.- As minas d carvão de pedra existentes
nesta localidade estão situadas no 2° districto da Cachoeira, seis
leguas dist:lI1te da cidade do mesmo nome.

;São importantissimas.
Curral Alto.- Nesl'l povoação enéontram-se depositos de

calcareos mais ou Illenos puros, algun com suficiente dureza
para poderem suo tituir á cantaria ou ao marmore.

No valle do Curral AlLo e na marg-en do Jacuby encontra-se
ferro de superior qualidade, bem assim ja pe branco li-trado de
grande bclleza e s"histos betuminosos.

D. Pedrito.- Na terras do Coronel Felisberto Ignacio
Barcellos existem importante ruinas de ouro.

Encruzilhada. - Termo da Comarca de seu nome,
outr'ora pertencente ao Rio Pardo.

Possue minas de carvão de pedra, ouro, chumbo, feno, mer
curio, mal'more estatuario, tumular e rajado do azul, verde,
am~l'ello e outras cõres, cryslal de rocha, schisto carbonife~'o,
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dito carborado, pyrite sulpburo o do qual se póde extraiIir vi
triolo, ocre finissimo, argillu ocrosa amarella, barro para louça e
outras muitas substancias.

Herval.- Serra ao arte do rio Jaguarão. Tanto na serra
como no terrenos adjacentes, encontram-se jazidas de carvão de
pedra, e schistos betuminosos asphalticos, mui ricos em betumes.

Ibicuby-guassú.- Este rio rega os dislriclos ele Ale
grete e Missões. E' rico em cobre.

Ibirapuitá.-Rio no municipio de Alogrete. As minas de
ouro que existem neste rio não consta que fossem exploradas em
tempo algum.

Irapoá.- Juuto ás margens <leste arroio existem minas de
carvão de pedra e prata.

Itaqui.-Municipio da Comarca de seu nome, outr'ora per
tenceu te ao districto de S. Francisco de Borja. Possue grandes
minas de ferro.

Jacuby.- Ribeiro nas immediações da Capital. Ma nesse
rio excelleute carvão de pedra, ]jnbito no Rio Pardo na fazenda
das Pederneiras, pertencente á Manoel Vellozo Rebello, e cobre
eutre o mesmo rio e o QUaL'[lhim.

Jaguarão.- Termo da Comarca de seu nome. E' abundante
em carvão de pedra, marmores, argilla refractaria e chistosa,
ferro carbonalado, grés carbonifero grosseiro e vermelho, schis
tos bituminosos e outros mineraes.

Pirat.iny.-Proximo á barra deste rio, na estancia de S. João
Mirim, existem vieiras de cobre sulphure13do, notando-se em
outros pontos pequeno$ depositas do mesmo mineral em estado
carbonatado.

O rio Piratiny atravessa a Comarca de seu nome.
QuarahiUl.- Municipio sobre o rio de que tomou o nome,

nas IJroximidades do Piratiny. Possue minas abundantes de ouro
e cobre entre os arroios CangOlltti, Capivcry e rio Ibicuy.

Rio Pardo.- Cidilde 20 leguas· [Ia poente da Capital da
provincia, á margem direita do rio de seu nome, c perto da
sua confluencia com o Jacuhy. Nas vizinhança da cidade exi '[em
minas abundantissimas de ouro, das quaes foram extrahidas
muitas arrobas pelos annos de 1822 c 1823, como se vê da Por
taria datada de 17 de Abril de 1824 dirigida ao Presidente da Pro·
vincia, recommendando o emprego das necessarias providencias
para impedir a devastação das minas.

Salso.- Ribeiro de pequeno curso no muuicipio de S. Ga
briel. As minas de cobre e zinco que existem nas margens e
leito deste rio, não consta que tenham sido exploradas.
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Santo Antonio das LaVl~as.-No solo deste mu
nicipio exi tem rica minas de ouro, tendo-se em t854 e 1.855
extrahido cerca de [-,,0.000 oitavtls do precioso metal.

anta Antonio das Lavras pertence á comarca de Caçapava.
S. Gabriel.- Municipio ela comarca de seo nome, per

tencente outr'ora ao districto de Caçapava, nas proximidades do
rio TaCjuarembó.

Possue uma importante mina de asphallo natural, descoberta
no anno de i8lJ,4 ou '18lJ,5, segundo se vê do relataria do Mini teria
do Imperio do anno de i846, e outras de ouro e cobre sulphure
tado aurifero Das immediaçõe do arroio Vacacahy.

S. Jeronymo.- Kte mUDiClpio.demora á margem di
reila do rio J<Jcuhy, distante '12 leguas da cidade de Porto Alegre.

Possue rico depositos de carvão de pedra no JogaI' denominado
Arroio dos Ratos, e outros de ferro de primeira qualidade espa
lhados por todo o seo territorio.

S. Leopo1do.- Sóde da antiga colonia allemã fundada
em i824 em terras que demoram entl'o os rios elo Sino e Cahy.

Po sue pedras ele valor, e minas de ferro de superior qualidade.
S. Miguel.- E te municipio demora á margem e querda

elo rio Urnguay.
Possue minns de cobre e mercurio.
S. Raphael.- Neste ribeiro existem minas de ouro que

nunca foram exploradas.
Serro da Cadêa.- Em uma eslancia d'este serro existe

uma jazida de zinco abandonada.
§erro Feio.- Este serro ti rico em kaolim.
Serro Partido, - Este sel'ro demora entre os munici

pios de Encrnzi l!lada e rio Pardo.
Possue grande abundancia de II~nhito compacto de excellente

qualiflade.
Serro de S. Roque.- A' leste da Serra encontram- e

minas de L:arvão ele pedra e depo itos de ulphureto cry tallisado
da especie S7Jet'lcis~s, ferro oligisto lithoide em geades lentip.ula
re-, hydratas de ferro, c e talaclites ferruginosos.

Nas falda da serra existem jazida de kaolim proprio parn o
fabrico de louça fiua, demonstrando el' o resultado da decom
posição de nrdosias feldspalhicas.

Taquarembó.- nibeiro de pouco cabedal, no !TI~nicipio
de Alegrete, em cujas aguns recolbe o J30'uar)'. E' rlqulsSlmo em
mina de ouro, que começam 3 ser exploradas.

Triumpbo Este Municipio é rico em kaolim.
Vaccacahy.- Este rio Dasce Das montanhas que ficam

ao Oriente de Itaqui. Possue minas de ouro e carvão de pedras
que não têm sido exploradas.
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APPENDICE

~Iineralogia

« Terra sombra, labatinga, pedra calcarea, prata, ouro, mi
neraes de enxofre, etc. etc.»

( 111anoel AYJ"es ele Ca,~al. - COROORA P1lI,t BRA~ILICA.)

« lIa ouro, prala, pyrites, ferro em suas diversas composlçoes,
cobre, galena, chumbo, kaoJim, porphil'os, marmores de exccl
lente qualidade, ele. etc., encon tram- e topnios, coralinas,
oflalus, esmeraldas, pedras de crystul de rocha bellissimas e
em grande quantidade, etc. Abunda o carvão ue pedm em di
versos pontos.

« A riqueza miueral abre novos e lisongeiros horisontes á
esta bella parte do Imperio: as minas de carvfio de pedra annun
ciam-lhes fontes de riquezas: uma companhia ingleza explora
as miUlls do Al'l'oio elos Ratos, outl'a ela me,ma IlDcionaliuade
as de Cancliota, tratando de ligal·as ao Hio Grande por uma
estrada de ferro. Afóra essas acha·se concessionada a de minns
de sulphato de cobre e de outros mineraes das margens do rio
Quarabim. »

(Joa,q1tim 111anoel ele l\{aeedo- COROGRAPllIA DO IlRA~IL.)

«As riquezas uatllra13S são incalculaveis, Além do ouro e da
prata que em varias pontos constituem preciosos veios, todos os
rnineraes da mais fecunda utilidade encontrão-se em prodigiosa
abundancia. O marmore de todas as côres e qualidtldes, desde o
negro até o branco, alvissimo, que tem sido comparado aO melbor
de Carrara, existe em verdadeiras pedreiras inesgotavcis, de par
com ou~ros productos congeneres. O feno e o carvão de pedra,
esses dois mais poderosos auxiliares da industria, formão jazidas
immensas. Especialmente no valle do Candiota, onde tàrnbem
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é vulgar o feno, nas ,;uas variadas com posições, e onde o carvão
em repetidos logare affinra a sllpernce do 010, as riquezas mine
raes assumem um caracter [lhantastico. Nada falia ao Rio Grande
do Sul.

E' uma terra que pôde viver com luxo exclusivamente dos
seus proprios recursos. Tudo ahi é favoravel á civilisaçiio e ao
p~'ogl'l'sso, aind.a mesmo aquellas circumstancias que a primeira
vista reprasentao um extorvo» .

(Assis fl,'a,:;il- Bl$TORIA D.t REPUBI,IC,\ RlO GR,u'rnENSE.)

« COMARCA DE CAÇAPAVA. - O seu municipio, 'lua é formado
das freg-uezias de Caçapava, Bôa· Vista, S. Sapé e Lavras, é rico
de jazidas de lenhito e de minas de ouro, marmore, beritino, ali·
gi to, etc., é agricola e creador, cultivando-se em grande escala
o trigo.

Por Decreto n. 30119 de 6 de fevereiro de i863 foi concedida a
Luiz Bouliecl permissão por 30 aUllos para lavrar as minas de
carvão de pedra, que seu fallacido pae Guilherme Boulieck tinha
descoberto nas margens do arroio Candiota e mais aflluentes do
rio Jaguarão ; estas jazidas carboniferas são extremamente ricas,
observando-se em alguns lagares, que as (Iue e mostram li super·
fice sobre milhas de pampas, tem 65 pés de profundidade em
outro' .

Nathaniel Plant aillrma que o carvão do Candiota é tão bom
como o inglez e isto fnndado sobre experiencias feitas no serviço
da 1I0ssa naveg-ação interna e na fabrica de gaz do Rio de Janeiro;
cumpre-nos pórem diz'r que: o juizo de Nathaniel não Á inteira.
mente confirmado por Perdy e Hunts, que reclamão mais pro
fundos e. tudos locaes, afim de darem uma opinião conscienciosa.

As amostra do carV:lO do Candiota já farão 11pre cntadas por
Plant, irmão de Nathaniel e curador do museo Beel-Park, á oci·
edade zoologica de Manchester, pórem não me con ta que esta
sociedade confirmasse o juizo de Nathaniel sobre a qualidilde do
no. su carv;}o. Consta-nos que o concessionaria trata de organizar
uma sociedade (Jara dar principio aos trabalhos de mineração, o
que é muito para desejar, afim de libertar-se o Brazil da impor
tação annual de 250,000 toneladas de carvão inglez, que entra na
razão de 119 sch. por tonelada, quando o nos o não poderá exceder
a i8 sch.

O engenheiro William Smyth trata de estudar o traçado para
a con trucção de uma e, trada de ferro, que Iil!'ue o terreno carbo
nifero a um ponto do rio S. Gonçalo; port\m é forço o dizer que,
apezar do terreno se pre. tal' ao a enlamento dos trilhos sem
g-randes de pezas, convinha mais tornar navegavei os log3J'es
do rio Jal!ual'ão e eus affiuente , que actualmente não o ão, afim
de por elles ,erem tranportado os produclos àas minas, nnico
meio de economizar ga tos l/ue elevariâo o preço do combustivel,
talvez a ponto de não poder concorrer com o estrangeiro.
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ENr.RUZILHADA. - Este mu.nicipio é habitado por 6,4,36 almas e
pertence á comarca do Rio Pardo; nellc existe, alem de outros
mineraes, grande quantidade de chumbo, marcurio e marmore
estatuario, tumular e rajado de azul verde, amarello.

RIO IBYCUBY-GUASSU.- Existe grande nbundancia de miuernes
de cobre sobre n8 margp,ns, mostrando-se á sllperficie comide
raveis veios do mesmo melaI.

PATRICIO DE ITAQUI.-- Existem grandes depositos ferriferos .

.JAGUARÃO.- Alem de outros minernes, grande abundancia
de carvão de pedra e de marmores, possue argilla refractaria e
schistoza, ferro carbonatado, grés carbonifero, grosseiro e ver
melho, pouding, schistos betuminosos.

SANTO ANTONIO DA' LAVRAS.-«No seu solo existe grnnde abun
dancia de mineraes de ouro, tendo-se extrahido em '1854 e 1855
cerca de 40,000 oitavas,

No reino mineral, encontrarnm-se rochas desde as de estl'Uctura
compacta até a granular; argillas de dilfel'entes côres, que podem
ser empreg-adas na tinturaria; argillas refractaria, schistosa, cal
carea, etc,kaolin de que se fabrica a poreellana da China; agathas,
coralinas, topazios amethi tas, baritina, caJcareo saccaharoide e
silicoso, calcedonia, carbonatos de cobre, crystal de roch3, carvão
de pedra, cobl'e carhonatado, ferro magnetico, galenas, grês,
quartzos hyalinos corados, jaspes.

Diz o habil geologo inglez Nathaniel Planto
« O caracter geologico de todo o valle do rio Uruguay, que.

alem dos depozitos sedimenta rios, é de grande interesse pelas
suas rochas igneas, tem de ser para o futuro o centro de impor
tantes operações metallurgicas e mineraes. Os dom maiores depo
sitos sedimentarios sflo compostos ele grés que pertencem a duas
épocas geologica difTerente, mo trando o da margem direita per
tencer ao vieux (j"I'ds ?'ou.qe e ter sofl'rido subvel'são pela erupção
das rochas igneas, as fJuaes em muita, parles o penetrar50 e par
ti 1'30 suas camadas. meta morphoseando-o em uma e. pecie ele
quartzile. Este grés, por sua csll'Uctura semi·cry-talin:J e das
contorçõe de sua eSlractifJcaç50, não pode ser empregado nas
constl'Ucçàes nem aberto cm lages. O <mtro que se estende mai
pelo interior da provincia, é da mesma idade fJne as camadas de
grés do arroio Candiota, podendo ser considerado como equiva
lente dos <lepozitos trias~icos ou oolitic da InglatcT'I'a. Este grés
solfreu pequenas contorsões por ter sido formado preteriormenle
á erupção das rocha. igneas, conservando por is o a Slla estracti
ficação, o que permitte que seja abel'to em lages e empregado
nas con tmcções.

RIO PARDO.- O municipio pro pera, graças as colonias alle
mães que se tem fundado nelle, e que promettem em· pouco
tempo fazer a cidade tomar a ganhar a importancia commercial
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que outr'ora teve; eu terreno é abundante ele ferro, agathas,
quartzo, ametbista e kaolin de que so fabrica a porcellana.

SERRO DO ROQUE.-Serro pertencente á sena do lIerva!. Nas pro
xilllidildcs delle existem <1lmndanles miuas de carvão de pedra.

S. GAURlEL.- encontra-se ricas lavras de ouro, grande quau
lidade de pedra iman, chi los betulllinosos, calcareo silicioso etc.

S. JERONYMO.- A villa e o municipio florescem c promettem
um futuro de riqueza e opulencia logo que se desenvolva a mine·
ração do jazigo carbonifero do arroio dos Ralos e a exploração
dos depozilos ferriferos ultimamente descobertos.

S. LEOPOLDO.- Abunda grande quantidade de pedras de valOl',
e reconbeceu·se ulLimamente a existencia de deposito ferriferos.

S. MIGuEL.-Em suas proximidades existem minas de cobre e
mereurio .•

(Domingos de Al'auj e Sílca- DICClONAIUO rOPOGRAPlllCO D.\ PROVIN
CIA DO RIO GRANDE DO SUL.)

, l/inas de cob,'e.- Segundo informações prestadas pelo guarda
mór Balthnzar Francisco de Bem, em 4, de Janeiro de 1864" consta
existir uma rica mina de cobre á oeste da villa de Caçapava,
em distancia de meia legua, a qual foi apenas explorada no
cume de uma montanha que mede 320 pés de altura, ao nivel do
Arroio Santa Barbnra. E ta mina está situada em campos perten
centeR á vi uva de Januario Silveira de CaEtro.

Ao norte desta mina, e em distancia de duas leguas de Caçapava,
existe uma outra, situada em campos pertencentes a Antonio
José da Motla e Silva, na margem esquerda do mesmo arroio
de Santa Barbara, cuja qualidade de mineral é superior á pre·
cedente. Deve-se accrescentar que o local desta ultima mina
presta· e f,lcilmente a qnalquer trabalho.

Segundo informações prestad:ls por Affúnso Mabilde, cm um
longo r()latorio ao presidilllte da provincia do Rio Grande do
Sul, em 19 de Fevereiro de 186'1., con ta que em terreno- exi 
tentes entre os rios Ibicuhy e Quarahy vê- e á {lôr da terra e
em muitos lagares vieiras de cobre. O cobre carbonatêldo e o
sulphuretado são o mineraes que mais abundam.

Dizem. existir H vieiros exploravei , conhecidos dos mOI'a
dores daquellas localidades. Suppõe o Sr. Mabilde Que, além do
cobre exi te tambem o mineral de e Lanho, por ter elle encon
trado alli algumas amostras em t835.

Este terreno cnprifero, já referido, continúa ou prolonga·se
de Quarahyao ESLado Oriental, onde varias vieiros acham- e já
em via de exploração.

Proxirno á barra do rio Piratinim, na estancia de S. João M.irim,
encontram-se alguns vieiros de cobre sulfuretado, e em outros
pontos notam-se pequenos depo iLos do mineral carbonatado •

•
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Frederico Sellow descobriu em 1825 um VieIra de sulfureto
de cobre no l:ampos de Albernaz, perto da e tanria de Damasio.
Este vieira ficl! em uma serro perto da casa do referido Albernn.
Diz o de cobridor ser este mineral o mais rico em cobre que elle
telU eucou trado na provi ncia.

No município de S. Gabriel, nas immediações do arroio Vnca
cahy, existe uma mina de cobre sulfuretado aurifero. Esta mina
tem sido explorada pelo Sr. Francisco Macedo, que sobre o
referido arroio construiu um engenho de agua para moer o
mineral e apurar por meio da lavag-em o ouro nelle encerrado.
PonderH mui judiciosamente o Sr. Mabilde no seu relataria que
esta mina se e lá estragando ou in utilizando com o processo vi·
cioso empregado para ua lavl'lJ, que consiste pouco mais ou
menos no seguinte: 90 a 100 arrobas do mineral são submeto
tidas á acção dos pilões; e, depois de pulverisada a materia
prima, é ella lavada, npurand')· e cerca de 10 a 13 oitavas de
ouro. O resto do miueral, que poderia render qnando muito
lJ,5 arrobas de cobre metallico, é levado para o rio pejas aguas
de lavagem sem provei to algum.

Combustiveis minemes. - Das diU"erentes especies exnminudas
por AJIonso Mnbilde, e segundo elle lllesmo declara, nenhuma
dellas é o verdadeiro carvão de pedra (hO!úlle). Todos os depo·
sitos que se encontram nas ribnnceiras, desmoronamentos, na
flôr da terra, etc., ~ão de formação terciaria.

O deposito do arroio do Canuiota, conbecido desde 1801, pe.r·
tence á formação terciaria.

Notam-se alli diversa" camadas de varias espessuras, alter
nadas de schisto negro assaz betumi 110S0 com pequenas veias de
materia lustrosa carbnnncea, argilla betuminosa e lilll1ile, apre
sentando uma camada compacta, que, á primeira vi tn, parece
ser umn unica composição, e que lhe dá o [Ispecto de uma pos-
sante camada de carvDo. .

Suppõe-se que a formnção do lerreno que contém o jazigo
combustivel do municipio de Caç~lpava é da época terciaria.
Comquanto faltem elementos para b.m determinar- e a épocu da
formação, vê- e todavia que o combu tivel é o linhite. Este ja
zigo, que se achu ao norte da serra de Caçapava, occupa uma
das bacius do rio Jacul1y.

O linbite que nos oecupa apparece em varias lagares qua i á
llór da tenn. Os principaes depositas de linbite acbam·se no
município de C,lçapava na estancia da Sra. D. Eulalia, na do
finado tenente Ricardo, na e tancia do Motta e na co ta do arroio
Irapoá.

. Nn immodíações da villa de' Bagé acha-se um outro deposilo
de linhit8, qne foi examinado por varia pes oas.

No lagar denominado Capellinha, perlo do arroio Irapoá, en·
contra· e outro deposito do mesmo combustivel que é assaz
c~nsideravel. Segundo a tradição, aquelle jazigo já era conhe
CIdo em 1792 ou 1793, e parece que foi um soldado portuguez,
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ferreiro de profissão, que o descobriu, experimentando o com
bu tivel no Rio Pardo, e [larticipando mais taI'de o resultado ao
general Raphael Pinto Bandeira.

Na localidade do Curral Alto exi te um deposito de linhite, que
se conhece de de i8D7, e sua descoberta deve-se a Joaquim José
da Fonseca Souza e Piuto.

Con ta que durante a admini tração da provincia por D. Dio~o
de Souza, veio para o Rio de Janeiro 8 a 10 arrobas dnquelle
combustivel, que, depois de experimentado, foi julgado bom.

Em f825, tanto este depo'ito como o do SelTo do Roque, foram
examinados pelo naturalista Frederico Sellow.

Segundo a opinião do Sr. Mabilde, este linhite é pyrito o e
mui terroso, entremeiado de algumas camadas de scbisto mais
ou menos betuminoso.

O jazigo do serro do Herval, no municipio de S. Jeronymo,
é tambem o combustivel Iinhitoso e de qualidade superior aos
que se encontl'nm no Serro do Baque e Curral Alto. A tradição
remon tu a f828 a descoberta do jazigo do Herval por alguns
escravos de um fuão Freitas.

Emquanto presidente da provincia o Sr. conselheiro Jolio
Lin Vieira Cansunsão de Sinimbú, foi e te mesmo jazigo ex
plorado por con ta do Governo, segundo o SI'. Mabi Ide, pelo
eng-enheiro James Johnson.

O jazigo do combustivel que me parece merecer mais im
portancia é o do arroio do Ratos, no municipio de S. Jero
nymo.

Este combustivel, que sempre ouvi denominar pelo nome
de carvão de pedra, diz o Sr. Mubilde er ap 'nas um linhilo de
qualidade mnilo compacta, pre tando-se perfeitamente para o
usos domesticos e das machina de vapor, endo empregado com
'umma vantagem pela companhia J~lcuhy. Uma sondagem que
fez o engenheiro John50n, em um do poço já aberto', lhe fez
descobrir em uma profundidade de 221 1./2 palmos uma camada
de combustivel de quatro palmo de espe ura.

Da experiencia a que se procedeu sobre este combu tivel
resultou depois da distillação um coice quasi identico ao do
verdadeiro carvão de pedra.

No municipio de S. Leopoldo descobriu-se um jazigo de com
bu tivel mineral, que, segundo opinião do Sr. Mabilde, e á vista
das amostras que elle pôde obter, é de leO'itimo carvão de pedra.
Devo observar que o me mo Mabilde não O'arante que as amostras
vistas por elle sejam proveniente- da mina de S. Leopoldo.
ainda que militem algumas circum tancius em favor della, como
por exempl'.l a natureza do terreno que apparece em nlguns
pontos daquelle municipio, que é o terreno 'ecundario.

Mineraes de ferl'o.- Raros ão O' lagares nesta vastn pro
vincia onde se não divulguem vestig-ios mais on menos appa
rentes da existencia de mineraes de ferro.
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Ainda que almude extraordinariamente este mineral n}\ pro
vi ncia, todas as e pecies neIla encontrados não offerecem a
me ma importancia industrial.· .

TO municipio de S. Leopoldo, entre a villa deste nome e a
Feitoria Velha, enconlra-se em val'ios pontos o oligislO mais ou
menos lll'y tallisado, O ferro bemati te vermelho é tambem
encontrtldo em muitos pontos do município, achando·se este no
caso de offtlrecer vantagem a qualquer em preza, que se pro·
puzer a fabricar feno nos seus limites. Além da boa qualidade
do mineral que nelle abunda, exisle a mina de carvão de pedra
ele Que já fallámos mai' acima; quanto ao fundente, nenhuma
difficuldade offerece a sua oblenção.

O disLricto das Pedras Brancas está lambem no caso de offerecel'
muita v:lntagem na extracção e fabrico do ferro. Alli abunda o
ferro oligislo vermelho e outra variedade contendo pequena
quautidade de manganez. As mattas naquella localidade poderiam
fornecer o carvão necessario para os fornos que e estabe·
lecessem.

Rosta notar que esle districto está na proximidade de um bom
porto de embarque e não longe do Porto Alegre.

Nos arroios dos Ratos, do Irapoá, de Tabatingahy, encontra-se
o ferro oligisto mais ou meno crystallisadu, o hematite de
varias côres e outras e pecies de mineral de ferro que não são
menos importantes. No arroio Irapoá especialmente encontra-se
o ferro IIHIg-netieo contendo manganez.

No Curnl! Alto e Serro do Roque encontram-se cOllsideraveis
bancos do mineral de ferro oligisto; alguma quantidade de
l1emalite vermel bo e ferro li mon iLe.

Em Caçapava existe igualmente consideravel quantidade rle
ferro oligisto e ferro IJydroxydado, abundando este ultimo nos
terrenos que formam a bacia do Jacuhy naquelle municipio.

A quatro leguas ue eaçapava, para o lado do Sul, nos campos
do fallecido Vicente Marinheiro, existem dlUIS niÍna de ferro,
onde tambem encontra·se a peul'a magnete, apre enlando nas
nas fractul'a g-runilos de ouro, porém em diminuta quantidade.

E ta mina foi apenas explorada e demora a 60 Jeguas da capital.
1liinas de olll·o.-E te mineral não é abundante na provincia,

entretanto de alguns ponto lem·se extrahido alguma qnantidade
delle, como se verá da seguinte exposição:

Em terrenos da povoação ue Santo Anlonio das Lavra, e
me mo a algun passo~ ela igreja, ach,lm-se varias vieiras de
quartzo aurifero, mui rico- em ouro nativo. E::la igl'eja eSlá
edilicada sobre nma coxilila, qne deixa yel' á flôr da terra, em
varias ponto, aqnelles vieira, . O ouro extrDhirJo destes vieiras
não offerece o me mo g-rau de purez~ em todos elles; a prata e
o cobre são os dou metae' que se acham ligados a elle na pro
porção de 3 a 5 °/o, segundo o SI'. Mabilde,

O rio Camacuamzinho, que corre em frente da coxilha onde
acha-se a povoação de Santo Antonio das Lavras, foi considerado
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sempre mui rico em alluviões auriferas, explorados por meio de
halêas.

O Sr. Mabilde raferindo-se ás amostras de ouro encontradas
nas alluviões acima menllionéldas, di noticia de um cryslal em
fórma de octlledro, de um peso fübulo"o, e tão fabulo o, atLen
dendo-se á fórma chryslallina que elle Ibe atLribue, que dev -se
aceitar com muita reserva. Eis tex.tualmenle o topico do rela
taria do mesmo senhor, e que se refere a e le extraordinario
allllado: «O pedaço de ouro o mais extraordinario que alli se
achou, foi em 184,6 ou 184,7 (1) Em nma sange (sanga) que des
agua no rio Canwcuamzinho, perto da povoação, foi enconlrado
naquelle anno, por um caboclo que pe cava na margem do rio,
e que naquella sange procul'ava minhoca par~ isea, um pedaço
de ouro cry lalli ado cm octaedro (o fragmen to que vi), do pe o
de 8 libras, 3 onças, 6 oitavas e 4,i grfios. O primeiro t1Iverneiro
a quem o caboclo foi mostrar esse pedaço de ouro, suppondo que
o caboclo quizesse vender, disse-lhe que pesava quatro libras
sómente; mas o caboclo desconfiando da promptidão com que o
taverneiro pesavél e dr.lerminava o peso, pediu a um negocianle
de lá que o pesasse; cujo peso aeima mencionado, foi-me por
esse mesmo negociante cOIl1ll1unicado, como peso exactissimo.
Po. to que lú Ilou ve se fi uem pa;;ava ao caboclo, a oitava desse
ouro á razão de 3~200, para obter o pedaço inteiro, CalDO
objecto de rarid"de e de valúr igualmente: entendeu o caboclo
que não o devia vender assim por junto ou por inteiro, e sim,
cortado a cinzel, em pedaços pequenos, de um valor pouco mais
ou menos proporcional á sua nece sidades diarias; cujas
maiores eram as da bebida e do jogo principalmente. Em menos
de dous mezes não existia mais nada do pedaço daquelle ouro.'

Por informações de uma lerceira pessoa, dá o SI'. Mabilde uma
oulra nOlicia que deve ser aqui consignada.

Dos vieiras auriferos da eslancia de Antonio da Bocha ex
lrahia-se annualmenle 104, libras de ouro I A ser verdadeira tal
informação, deve-se suppor mui lo ricos aq uelles vieiras. Convem
notar que na lavra de laes vieiras são apenas empregadas seis
pessoas, qUDtro dDS quaes escravos.

Em muitos oulros pontos da provincia enconlra-se o ouro em
quanlidaclH m:Jis ou menos consideravel, oJI'erecendo maior ou
menor d;fficuldade:Js lavra' respectivas.

Uma cousa importanlissima, e para a qual deve-se olhal' com
mais allençào, é a maneira pela quul ão feilas as explorações e
lavradas a mina de ouro na província do Rio Grande do
Sul.

A dar-se credito ao que a tal respeito expõe o Sr. Mabilde,
uma irregularidade condemnavel preside aqueIles trabalhos, a
ponto de já e. tal' uma grónde pnrte das minas de ouro em
eSlado de abandono, e assim quasi que perdida uma fortuna
considerave!. Entendo que deve-se proceder a uma minucio a
syndicação, para se conhecer o que se tem dado a tal respeilo,
e em tempo cohibirem·se os abusos que em mataria desta ordem
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trazem sempre embaraços futuro, ulém de prejuizos conside
raveis.

Eis uma estntislictl do ouro que se extrtlhe nnnuulmente,
serrundo um lermo médio l'lue tomou o Sr. Mabilde; sllppondo
elle que esta qutlntirlade devo tlpenas ser considerada como os
dous terços da quantidade real, atleudendo-se::í maneira clan·
destina por que se lavram muitas minas na provincia.

OURO EXTRAIIIDO ANNUALME 'TE DAS SEGUfNTES LAVRAS DA PROVINClA
DO RIO GRANDE DO S L

Lavras de Santo Antonio, comprebendendo as
lavras das estancias de IIyppolito José de
Souza, de D. Lauriana Maria do Nascimento
e de D. Esmelinda Barboza " ..

Lavr::l du Gual'dinba .
Ditu de Francisco Macedo, no Vacacaby .
Lavra da esl3ncia de S~po .
Dila do Arroio do Salsa .
Dila de S. Raphael .............•............
Di ta do Serro Branco .
Dita da Bossoroca .
Dita da estancia de . João .•.................
Dita do Passo da Jnliana .
Dita da Cerca da Pedra .
Dilu do Repeixe .
Dita do Serrito - , .
Dila da estancia de Antonio da Rocha, pel~. 2/3

partes do valor real .
Dila de alluviões aurifera do rio e arroios

(trabalbos clandestinos e fais1ueiro ) .

5,000 oitavas
1,BOO
2,5UO
1,500
3,600
2,BOO
1,500
7,200
2,000
2,500
2,1.00
1.,BOO
3,000

~,B75

2,50B

q,B,675

iJJinas ele pmtn.- As informações que têm sido pre"t:ldas sobre
a exislencia deste metal na provincia, nào têm ~ICJuelle cunho
de verdade que fàra para desejar. O Sr. Mabilde, que lem-se
occupado continuadamente das mina' do Rio Grandel apenas
dá probabilidades muito vagas de lerem os jesuílas lavrildo
minus de prata na provincia. A muito CLlsto pôde esle diligente
naturilli La übter de um índio por nome Miguel, oulr'ora sacrisUIo
da igrejn de S. Miguel, qnalro a cinco libra de dous rnineraes
de prata, sendo um de scbislO nrgilloso conlendo ulful'cto de
praW, c o outro de argilla de côr aZllI~da que continha muriato
de pl'ala.

Estes mineraes, enlregues a MalJilde a troco de uma onça de
ouro, parecem provenientes das minas lavradas outl"ora pelos
padres jesuitas, cujos jazigos parecem ter grande valor, atten
dendo ao rnyslerio com qne foram sempre lfivrados, a pOnto de
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ninauem na provincia cunhecel-os, á excepção de~te indio
Miauel, que não ob tanle a maiore' prome :a- qne e lhe rez
guarda inviolavel egredo, baseando·.e em principio relirrioso-.

Alltimonio.- Consla exUir na pro,incia em um lorrar perto
do arrllio Irapoá, na immediaçõc- da Capellinha, o mineral de
anlimonio ulfuretado.

E te jazigo ou deposito antimonio_o é conhecido desde 1 22
ou i 23, porque uma obra publicada naquella época faz menç~o

delJe.
Zinco.- Em o municipio de CaÇ<1pa,a, na e.tancia de Jo-é

Heliodoro, e n'oulra no erro da Cadea, con ta exi til' o mineral
de zinco carbonatado, que dizem entretanto er ba lante ric:i, e
achar·se em condiçõe de faci! exploração.

Tur{a. - Segundo a~ informaçõe miui trada pelo r. Ma·
bilde, e le produclo, cuja applicação indu trial deve algum dia
er importanti ima no Brazil, existe e abunda me mo na pro

vincia do Rio Grande do ui.
Os f~mo o tremedae Que encontram· e em di, rso ponto

do 010 da provincia, não são oulra cou a senão depo ilo mai
ou menos importante de turfa.

O terrenos que limitam e rodeam a numerosa laaôa exi .
tente na parte septentrional da província encerram baco tur·
fosos, mais ou menos considera\'eis; a me ma cou a dú-se com
os lerrenos que c.tão na- mesmn circunL taneia' c na pal'le
oriental da mesma provincia, de de a lagôa dus Barro alé a
lagoa do Forno c além.

A turfa extrahida de alguma da lagoa acima mencionada.
e cxperimentada pelo r. Mabilde não oDerece entrel,lllto grande
importancia, porque não é de qualidade superior.

Devo entretanto ob.ervar que o dilirrenle naturali ta não podia
então dispor de recurso que lhe proporcionas om o meio de
fazer exploraçõe- mai circum-tanciada .

No municipio de . Leopoldo encontram-se tambem vario'
depu itos turfosos como por xemplo, na extensa varzea de anta
l\Inria, sobl'e a m"roem esquerda do rio do ino, etc.

No municipio de . Jerollymc em uma propriedade hoje per
tencente ao r. Cario Moré foi reconhecido um depo ito tur
ro_o, não _ó pelo r. l\Iabilde corno pelo engenheiro Va concello.,
quando este ultimo examinava O' depo_ito de linhites. E le
me mo engenheiro a "irrnalou oulros depo ito' turro os cm um
dos lribularios do Arroio do Conde, l1ue desce do Sorro tio
Boque.

Kaolim.-Em varios ponlo da prodnda tem- e oncontrildo
e"te producto, Que endo um daquelle' do um3 npplicação in o 
trial muito facil, jaz entretanto quasi que abandonado. Por duas
vezes se fizeram em Paris experiencia com o kaolim do Bio
Grande do Sul, sendo em ambas ellas muito satisfaclorio o re
sultado obtido. Em uma destas occasiõe" tove logar a expe-
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riencia mesmo na fabrica de porcelanas de Sêvres, quando alli
andou Guilherme Bouliech. O Sr. Mabilde não diz a fabrica onde
teve lagar a experiencia do kaolim que elle levou para a Europa,
e do qual diz elle possuir uma peça de porcelana.

No Serro do Roque, no Serro Partido e Serro Feio, encontra-se
o kaolim mais ou menos puro. r a villa do 'friumpho e nas
immediações de Caçapava ha tambem maior ou menor abun
dancia deste producto mineral.

Seria para desejar que a industria da porcelana fusse introdu
zida no nosso paiz, aproveitando-se lanta materia prima que
abunda em mais de uma província do Imperio.

Al·.giUas. - Na provincia do Rio Grande do Sul encontra ·se
uma variedade eXl.raordinaria ele argillas, e com particularidade
a argilia de côr branca, com a qual tem-se fabricado na provincia
vasos de 3:1./2 palmo' de alLura para ornamento de jardins, que
em qualidade nada cedem aos importados de Portugal. Muitas são
as fabricas que se occupam da industria de louças de bano, e
não é menor o numero das olarias propriamente ditas.

j)fat·mores.- Proximamente á vllla da Encrnzilhada existe o
marmore branco saccharoideo ou estatuario.

Os bancos alli existentes medem uma espessura de nlguns
palmos, e tem sido explorados por pessons que parece olJtiv~ram

qualquer auxílio da assembléa provincial.
Os productos obtidos com aquelle marmore são: pedrns para

mesas, lavatorios e outros moveis. Tambem tem-se empregado em
productos de nrte que são exportados directamente para Pelotas,
e tal vez de preferencia do que para Porto Alegre em razão de
serem os transportes feitos por uma estrada mnis transitave!.

Perto do Anoio Capivary explora-se uma pedreira deste mesmo
marmore j porém o empreznrío elesta exploração só fabrica cal
branca, conhecida pelo nome de cal gommosa. Esta cal é expor
tada para Porto Alegre e mais 100'ares da provincia.

Além deste marmore existem m;,js as variedades seguintes:
Marmore preto tumular.
Dito branco rajada de azul.
Dito azul rajada de branco.
Dito verde, vulgo granito verlle.
Dito verde misturado de azul, rôxo e pardo.
Dito amarelio com veios verdes.
Dito roxo, vulgo granito roxo.
Abundam lambem na prov incia outras variedades de calcareos,

empregados no fabrico da cal negra e em con trucções civis.
Rochas primitivas. - Encontram-se as seguintes rochas na

provincia:
. Granito pardo, na vizinhança de Parlo Alegre. .

Granito porphyroide, na cidade de Porto-Alegre, na vllla de
S. Jeronymo, na do Triumpho, nas faldas do Serro do Roque e do
Herval.
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Gneiss abunda nos terrenos das Cavilhas, vizinhas de Porto
Alegre.

Syenite encontra-se nas raldas do Serro do Roque, perto do Bo
queirão, perlo de Caçapava, na serra do Herval, etc.

Steatite, Diorite e Pegmatite são rochas que encontram-se igual·
men te em muiLos ponLos da provincia.

Dos terrenos volcanicos nota-se tambem li existencia de algumas
roohas, como por exemplo o basalto, etc.'

(Paulo José ele Olive'i,oa.- ~1EMORIA ANNEJú~ AO RELATORIo DO MI
NISTERIO DA AOIUCULTURA.)

( Anthracite pydtoso da estancia de Candido da Costa (sena de
S. Roque; idem da estancia do tenente Ricardo (caminho de
S. Lonrenço á Caçapava, a 5 leguas da vilIa.)

Carvão magro ou secco e graxa do Curral Alto (mesma es-
tancia.) . .

Idem graxa da estancia da Capellinha de Cllpané; idem pyritoso
do Sandy (estancia de Candido da Costa); idem graxa do Herval ;
idem da mina de S. Jeronymo.

Carvão de pedra do arroio dos Ratos, em deposito de grande
possança, e contendo grande proporção de hydrogenio, o que
muito o recommendn para a fabricação do gaz de illllminação.

Carvão (no municipio de S. Leopoldo), idenLico ao precedente,
em grande deposito na Candiota.

Linhito compacto, da csLancia de Candido da Costa (serra de
S. Roque); idem do serro Partido, entre a encruzilhada e o rio
Pardo; idem do arroio dos Ratos, de Candiota e do rio Vaccacahy ;
idem da estaucia dI) Mota; idem á margem do arroio Irapoá ;
idem, margem do rio Jncuhy.

Shi. to bitumino o, Curral Alto, Jlas vizinhanças de S. Gabriel
(estancia de José Ferreira) ; idem, de S. Gabriel; idem, estancia
da Capellinha deCampanéi idem, eSLancia de Candido da Costa, na
serra de S. Roque; idem, no Sandy, q leguas á E. de Bagé e a 1
do Que bracho.

N. B. Alguns destes combustiveis são conhecidos desde 1807.
Sellow, Mabilde e Johnson fizeram alJi diversas explorações .•

(L':NdislarL ele SOILza' "1I'lello Netto - :lIE~10RU ACERCA DOS MINERAES
CO:IIBUSTIVEIS DO BRAZIL.)

« Illm. e Exm. Sr.- Durante os tres mezes de licença que
acabo de passar junto de minha familia a saciar saudades de 17
annos de ausencia, tomei por distracção a pena de visiLar tres pon·
tos das immediações do Rio Pardo em que se dizia se encontrava
carvão de pedra. Ouvi que, segundo o exame não sei de quem, era
muito ordinariü o carvão, e que por consequencia não merecia a

29
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pena de explotação (permitta V. Ex. este termo de aportugueza
menta da palavra franceza exploitation em falta de outra que lhe
corresponda em nosso idioma); segundo outro que o que se via
não era carvão; emfim tambem se achou que 1\ quantidade era
tão pequena que se devia desprezar. E ·tes differentes juizos, bem
que terminantes, me pareceram tâo fóra de funàamento que,
longe de me desanimar, mais me animaram a fazer algumas ex
cur ões aos differentes pontos onde o gizamento se manifesta á
superficie do solo. Com effeilo não con tava que ti ves e havido
trabalho algum que autorizasse semelbante juizo; não é o carvão
que se encontra á flôr da terra exposto a toda a acção atmosphe
rica e mesmo a alluvião das chuvas que o mi tura com tel"ra, o
mais proprio para sobre elle decidir da qualidade do combusti
vel: além de que o carvão de pedra (houille) uma vez bem deter
minado não é bom nem mau, senão com relação ao genero de
industria em que se tem de empregai-o e todo o mundo abe que
o mesmo gizamento contém a mór parte das vezes carvão de diffe
rentes especies.

O segundo parecer, não determinando o mineral que se tinha
confundido com. o carvão, uugmentou a minha duvida. Emfill,l

. em terceiro só tive de admirar u vistu peuetrante que teve a ha
bilidade de ajuizar da potencia e· abundancia da mina sem que
conste ter bavido algum exame prévio, que podesse fornecer
dados para uma 'tal conclusão.

Os pontos conhecidos onde a vista descobre immediatamente o
terreno carbonifero, são todos situados á margem direita do rio
Jacuhy, pouco mais ou menos á mesma distancia, isto é, g, ou 6
leguas do mesmo rio.

Entre o arroio S. Marcos e lruy muito perto deste, ao orte duas
leguas do Serro Purtido, no campo do Sr. Patricio Peixoto, em
uma das sangas tributarias do mesmo lruy, está o ponto mais a
Oeste que visitei.

Ali bastariu a grande quantidade de pyrites branca, ou sper
kise que se manifesta em decompo ição ao longo da anga, dando
á sua agua um gosto leve de cap:lro a, pura dar idéa sobre a
idade do terreno, i não fussem os pequenos bancos de carvão e
de schisto biluminoso que se de cobrem de distancia em dislan
cia, como reslos de uma parte de camada que fóru destl'l1id~

pela alluvião das grandes enxmradas que formaram a sangn, e
que a e bal't'ancam COll5tantemente. Não foi pos iveJ, porém, na
pequena extensão que percorri, por ser já bastante adiantadu a
hora em que por ali passei, descobrir uma camada regular que
me désse alguma idéa do gizamento; além disso o corrego é
mui pouco profundo e me f91taram os meios para fazer a menor
excavação. A amostra n· i que llhi apanbei, não deixa duvida
sobre a esp9cie d combustivel, apezar de se achar nlLerada e
misturada com terra, em consequencia de sua longa exposição
ao tempo e ás inundações das nguas barrentas do campo vizinho
que por alli se enoaminham ao 1ruy. Classifiquei-a de oarvão
magro (houille meti{fl'e) segundo a maneira de se comportar ao
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fogo a pequena porção que queimei: mas V. Ex. sabe que essas
experiencias não se tornam decisivas senão em um laboratorio
chimico, onde ha os meios proprios para semelhantes manipu
lações.

ü outro logar em que me constava se manifestar o carvão de pe.
dra, é no campo do Sr. Dr. Freitas Travassos, ao sul e junto de
uma elevação denominada o Alto do Carneiro, onde se-encolltra o
ultimo marco do campo do Sr. Desembargador Pedro Chaves, entre
o Tabalingay e o Capivary, a tres ou quatro Jeguas a Lêste do
primeiro POlltO. Não me foi passiveI aqui elleontrar mais que o
schisto betuminoso que a pes oa que me fez o favor de guiar to
mou por carvão de pedra. Esta circumstancia que me não dei
xava duvida sobre a identidade da formação, sorprehendeu-me
comtudo tanto mais quanto se me tinha assegUJ'ado que outr'ora
se tirara d'ali carvão para o uso de alguma forjas de ferreiro.
Estou persuadido que nem eu nem o meu guia pudemos dar
com o verdadeiro Jogar donde se extrabiu o carvão que se em
pregou com vantagem nas forjas de ferreiro, e aqui encontro com
prazer a explicação de um faeto que se refere na provincia, que
concorreu bastante para o descredito do carvão.

Diz-se que ha alguns annos se enviara uma porção de carvão
deste lagar ao Sr. chefe de divisão Gren fel, e que este tendo· o
feito empregar nos fogões das caldeiras de um pequeno vapor, o
achou de pessima qualidade (?) ; 01'3, a pessoa que me acompa
nhava, foi a mesma que por ordem do fallecido Sr. Manoel José
Machado, antigo proprietario daquelle campo, fõra encarregada
da extracção daquella amostra, segundo alia mesmo m'o re·
feriu.

Emfim, a dez ou doze leguas a Léste desle ultimo ponto se acha
o lagar donde trago as amo'tras mais curiosas. E' no campo do
Sr. Candido da Costa, a muito pouca distancia do seu esta
belecimento, duas Ieguas ao sul do antigo estabelecimento do
Curral- Alto occupado hoje pelo Sr. Moraes, proprietario desta
parte da antiga fazenda do mesmo nome, que o espirita mais
escrupuloso e illcerto não póde deixar de se estasiar á vi ta do
aspecto que o(ferece a bella camada de carvão mais puro, envolto
om outra camadas do schisto bituminoso. Devemos á curiosidade
do Sr. Candido da Co ta, que tem feito alguma excavação, e
mesmo extrahido uma pequena porção de carvão, cuja amostra
tenho a honra de orrerecer a V. Ex. sob o n. 2, esta facilidade
com que pudemos varrer toda a duvida que se possa apre entar.
Infelizmente, porém, a pequena escavação, que existe, não tendo
sido feita por pes oa da arte, não é propria para adiantar a menor
idéa obre a potencia, inclinação e direcç50 do gizamento, otfe
recendo aliás as mais bellas amostras do combustivel, como acabo
de dizer.

ürrereço a V. Ex:. sob n. 3 uma linda amo tra extrahida de uma
camada inferior, que pelo a pecto ánthracito e menos scbistoso
differe consideravelmente da de n. 2, Não me recordo ter visto
carvão tão bello nas minas que visitei na Prussia e na BeJgica, e
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só o com [Jaro a uma amostra que se encontra no gabinete de mi
neralogia do Jardim das Plantas em Pariz.

A mesma razão que me impediu de classificar com seg.urança a
amostra n. i, lambem milita para as amostras ns. 2 e 3, que sup·
ponho serem, segundo a apparencia, o primeiro carvão gordo
(houill ,qrasse) e o segundo carvão secco (houille séc:w).

Consta-me que nas immediações da Cachoeira, junto mesmo á
margem do rio, se descobre o carvão. Si assim é, já possui mos
quatro pontos de manifestações (aflleU?'ernenl) que nos orientam
sobre os limites, Sul e Este, do terreno carbonifero, e me levam a
presumir que a bacia hydrographica daquella parte da provincia,
e neste caso alguns golpes de sonda, nas margens do Jacuhy,
bastarão para a determinação do ponto em que se deve começar a
explotação, de maneira que se redu:w o mais passivei a distnncia
da mina ao ponto de embarque, afim de evitar o 10Dgo trajecto
do caminbo de ferro, que é o que mais faz avultar o capital para
esta em preza.

Devo agora oceupar a V. Ex:. com um objecto difYerente, bom
que inteiramente ligado com este, a que resultou, como natu
ralmente, de muito incompleta exploração que fiz do carvão de
pedra da provincia do fiil1 Grande.

As ii amostras que tenho a honra de apresentar a V. Ex:. são
varied~des das tres especies que formam a quasi totalidade do
ferro que se explota na Europa; são:

Lo O ferro oligisto, ou peroxydo de ferro dos chimicos :
2. 0 O ferro oxydulado, ou oxydo ferroso ferrico;
3. o O ferro oxydado bydratado, ou hydrato de ferro.
V. Ex:. encontrará cinco variedades da i' especie, a saber:
1.0 Hematite vermelha (lternatite l'01t,qe), muito commum, nos

arrabaldes e mesmo na freguezia da Encruzilhada;
2. o Ferro oligisto amorpho, que supponho ser a variedade que

os mineralogistas chamam iLabirite do Bl'nil ;
3. 0 Ferro oligisto metalloide e amorpho, apanhado nas fraldas

do Serro Partido;
4,.0 Ferro oxydado vermelho o terroso, encontrado nas vizi

nhanças da mina de carvão do Curral-Alto. Supponho ser a va
riedade que tem muito emprego na fabricação das lintas ;

5. o Emfim, a mesma variedade, talvez um pouco mais rica ou
mais pura.

Na seguuda especie só tenho duas variedades a oITerecer,.mas
a sua importancia é tal que mil não peza o seu pequeno numero.
São o ferro oxydulado amorpho, e o ferro oxydulado iman que
não differe do primeiro senão pela propriedade de aUra hir' e de
gozar dos dous palas. Estas duas variedades são justamente as
que fornecem na Saecia o ferro tão estimado na Europa pela sua
ductilidade e a segunda é a unica que se talha e que se arma
para o iman natural. Resta-me grandissimo pezar de não ter P04
dido ir pessoalmen te reconflecer o gizamento deste precioso mi
neral; mas não me permittem a menor duvida sobre a sua
abundancia as informações que me forneceram algumas pe~soas
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dig-nas de fé, en tre as quaes o Sr. José Thomaz Salgado, do Rio
Pardo, a cuja bondade devo as amostras desta especie que apre
sento a V. F.x.

'femos na terceira especie: i O, ferro oxydarl.o hydratado do
Curral·Alto; 2°, ferro hydratado geodico ou catite, do campo do
Sr. Dr. Freitas; 3", mineral em grão; (j,o, emfim, mineral ooli
tico. Esta variedade é tào abundante em todo o districto do !tio
Pardo e suas vizinhanças, que constitue por si só talvez a decima
parte do solo. E' geralmente empregado na eonstl'Ucção, e talvez
só a esta circumstancia deve ella o ser geralmente conhecida e
por muitos nomes, todos igualmente correntes; chamam-a tapi
nhoam, pedra cupim, pedra de forno, itaeurú, etc. A maior
parte das vezes encontra-se este mineral ag] utinado, formando
grandes bancos·e tendo por cimento, não o carbonato ca]careo,
como ordinariamente .acontece, mas o mesmo hydrato de feno.
E' neste estado que elle tem emprego na con trucção. Seria para
desejar que se tomassem amostras desse mineral em dirreren tes
partes, afim de examinar si em tortos ou em alguns pontos só
mente elle contém aquella porção de acido pho phorico, que cos
tuma tomar de qualidade inferior o ferro extrahido desta va
riedade de hydrato. A amostra que offereço a y. Ex. não se acha
em estado de agglomeração, e só o distingo do mineral em grão
por havel·a apanhado junto destes bancos da rocha oolitica."

(I. Velloso Pedel"neil'as.)

• 111m. e Exm. Sr.- O carvão de pedra e o ferro, estes dous
focos de toda a industria e civilisação moderna, ao lado um do
outro, na margem de um rio navegavel como o Jacuhy, é pre·
seute que nos depara a Providencia para o mais faciJ desenvol
vimeuto industrial do nosso paiz. Si outr'ora o governo de Sua
Magestade julgou tão importante a descoberta do carvão de pedra
no Brazil, que pagon a um individuo especial ptlra explorar as
minas de Santa Catharina, que se manifestam a iO e i(j, legnas de
mam caminhos ao embarque, e,tou intimamente convencido que,
hoje que a navegação por vapor no BraziJ tem tomado um incre
mento espanto o, que se tem augmentado o numero de no sas
poucas indnstrias que têm por motor de suas machinas o vapor,
hoje qne o cousumo de carvão se tem multiplicado considera
velmente, o mesmo governo de Sna Magestade não hesitará em
escolher entre ° enorme tributo que pagamos á Inglaterra, de
uma parte, o emprego desses capitaes no mesmo paiz e a impor
tação de população branca e i'ndnstri05U do outro, e que as minas
de cm'vão da provincia do [{ia Grande merecerão sua solicitude.
A mesma provincia balda de mattas, como é, terá mais facilidade
para os estabelecimentos indu -triaes que neces itam de combus
tivel e poderá dar muito maior desenvolvimento á sua navegação
por vapo!', que é uma nece sidade á sua condiçãu hydrographica.

Estou persuadido tambem que não menos interessante tlrá
para o governo o estabelecimento de explotação de ferro nas
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margens do Jacuhy. A fabrica do Ypanema, lutando com es
cassez dos matos, com o inconveniente do duplo emprego do com
bustivel que exige a qualidade do mineral, e emlim com a
distancia de 30 leguas do porto de embarque, terreno pela mór
parte impraticavel aos caminhos de ferro, é um documento
vjvo da importancia que lhe merece a fabricação de ferro
no Brazil.

Bem sei que um mau fado acompanha ordinariamente as em
prezas dirigidas pelo governo. Não precisamos da velha Europa
e dos Estados-Unidos, que hoje nada fazem senão por em prezas
de companhias particulares; e para nos mostrar esta verdade
basta-nos a nossa propria experiencia. Mas, quando se trata de
uma empreza nova no paiz, é ao governo sómente que cabe o
encetaI-a, afim de mostrar o caminho aos particulares. O go
verno dispondo d muito mais meios do que um particular, póde
com mais vantagem lutar contra os embaraços que sobrevêm ao
pIantamento de uma industl'ia. Quando o governo tenha de per
der por esse mesmo motivo perseguidor de suas emprezas, que
todos conhecem, o ninguem remove, não seria isso razão para
deixar de emprehendel' uma obra desta ordem. Não se dão,
porventura, premias aos introductores de industrias novas
no paiz 't

Supponba-se que essa perda foi premio dado aos introductores
de industrias tão capitaes como a extracção do carvão do paiz, e a
fabricação do ferro nas condições mais favoraveis.

Demais, deve-se, por acaso, contar por cousa nenhuma a in
troducção de população branca industriosa?

A formaçào de uma companhia é impo sivol : o grande capital
que demanda uma tal empreza não se acha facilmente no Brazil.
pela muito simples razão de que ninguem quer aventurar seus
capitaes em uma empreza cujo objecto é tão pouco conl1ecido no
paiz. Ao governo, pois, compete dar o exemplo, instruir os
nossos capitalistas com a pratica. mostrar-lbes que a cousa é
realizavel e lucrosa j não faltarão as companhias quando os ca
pitalistas tiverem visto como o negocio se passa; elIes têm o tber
mometro de seus lucros mesmo nos prejuizos do governo, elles
sabem que, quando o governo nada lucre, eIles poderão tirar
até 25 %.

Estás considerações, Exm. Sr., me deram coragem para inter
romper a V. Ex. nas suas importantes occupações; espero que o
patriotismo de V. Ex. me escu ará a ousadia do meu.

Digne-se V. Ex. ordenar onde quer que sejão entregues as
amostras de mineraes a que me refiro neste oflicio.

Deus Guarde a V. Ex.- Rio de Janeiro, 3 de Abril de i8!l8.
IlIm. e Exm. Sr. Dr. Manoel Felizardo de Souza e Mello, ministro
e secretario de estado dos negocios da mal'inha, e interinamente
dos da guerra. - 1. Velloso Pederneiras, capitão do imperial corpo
de engenheiros.»
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« IlIm. e Exm. Sr.- Em cumprimento da circular n. 278 de 6
de Fevereiro proximo passado, acompanhada do exemplar da
nota transmiLLida pelo ~linisterio da AgriculLura, com a circulaI:
de 25 de Drzernbro ultimo, em relação aos tralJalhos de mine
ração da provincia, tenho a honra de dar á V. Ex. as infor
mações seguin tes :

Nestes ultimas tempos, grande animação tem havido sobre a
industria extractiva; e, com razão e melhor fundamento, os
deve esperar um futuro prospero que ba de determinar e
augmento da riqueza publica e particular, pois é evidente e está
comprovada a existencia de grandes riquezas nesta provincia,
como o tem demonstrado intelligentes e notaveis engenheiros.

Esse futuro, porém, será mais ou menos proximo na razão dos
meios e dos recursos com que o Governo Imperial conta para
auxiliar a iniciativa particular, e os favores que dispensam á
companhias regularmente organizadas, que se empreguem na mi
neração e extracção de tantas riquezas, que demandam grossos
capitaes, vastos edificio , macbinas e instrumentos necessarios a
diversas applicações. como diversos são os mineraes e a natureza
de sua separação e liquidação.

Não tenbo bastantes dados e esclarecimentos para poder com
exaclidão tran mittir amplas e minnciosas informações sobre o
estado da mineração na Provincia ; posso, porém, adiantar que:

Existern tres _companhias organizadas e legalmente incor
poradas.

A primeira, de ouro, prata, cobre e outros mineraes mais ou
menos preciosos, no districto de Lavras, termo de Caçapava, com
200 e tantos trabalhadores livres de diversas nacionalidades,
tem sna séde na capital do Imperio: occupa-se, por emquanto, no
levantamento de edificios, assentamento de machinas e outras
obras, ten-do feito já muito .trabalho propriamente de minas, sem
que todavia se désse principio á extracção dos metaes, pela
falta de machinas e apparelho? que se espera da Europa.

A segunda de carvão de pedra, do Arroio dos Ratos, municipio
de S. Jeronymo, da" qual foi encorporador James Jobuson, e que
ha muito trabalha com regnlaridade, tem grande quantidade de
trabalhadores livres, em sua maior parte inglezes, dando inte
resses a seus associados, e fornecendo ao commercio e á nave
gação iluvial o combuslivel de que hão mister.

A terceira de marmores, no município da Encruzilhada, com
sua séde na capital desta Provincia.

Ignoro o seu desenvolvimento, fundo, capital e outras circum
stancias, sendo certo, porém, que o erario provincial garantiu os
juros d,as acções, mediante condições estipuladas.

ão se póde, por emquanto, determinar o valor dos productos
por falta de norma e cotação. E porque ha deficiencia de dados
officiaes, não me é passiveI precizar valores dependentes da
continua variação do mercado.

Tambem não me é dado precizar a quantidade de productos
em bruto e em liquido, como tanto convem á estatistica, sem
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que me venham ás mãos diversas informações que exigi, e que
tenho como certo que não virão a tempo de serem presentes ao
Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas antes da
abertura das Camara .

Além das companhias mencionadas, alguns individuos se têm
applicado á industria extractiva do ouro, com mais ou menos
vantagem, por meio de engenhos por aguas, de socear a pedra,
que é extrahida por instrumentos grosseiros, picaretas, marrões
e outros semelhantes, como acontece no Serrito do Ouro e rincão
do Bassoroca a 4, e 5 leguas ao Norte de Caçapava, com os eu
genhos de Luiz Maria, e PorLo, lagares esses em que me consta
haver-se exlrahido grande quantidad~ de ouro de subido
quilate.

Existem muitas outras jazidas mineraes na Provincia e especi·
almente neste municipio que são conhecidas, e talvez examinadas
por pessoas competentes, mas cujas riquezas não foram ainda
devassadas; entre ellas destaco as seguintes:

Cobre e ouro, a uma legua de Caçapava ao oeste, no cume de
uma montanha, em campos pertencentes á viuva de Januario Sil·
veira de Ca tro.

Cobre ao norte de Caçapava, a duas leguas de distancia, em
campos perLencentes aos herdeiros de Antonio José da Motta e
Silva.

Ferro, duas minas ao sul de Caçapava, a quatro leguas de dis
tancia, em campos do Capitão Clarimundo Marques Guterres: aUi
encontra-se a pedra magnete.

Pedra calcarea, a uma legua a léste, existe uma extraordinaria
pedreira, que fornece pedra a seis fabricas, que trabalham no
fabrico de superior cal, occupando 60 operarios, sendo 40 de con
dição livre.

Carvão de pedl'a nos campos dos herdeiros do Tenente Ricardo
José de Magalhães, a cinco leguas de Caçapava.

Ig-ual mino, em campos de D. Joaquina de Magalhães.
Idem, em campos de Bernardo de Souza.
Idem, nos campos do Dr. Firmino Maria Martins.
No municipio de PiraLLiny existe a conhecida mina de carvão

de Candiota.
No municipio de S. Gabriel, 11rroio Salsa, existem minas de

ouro, cobre e zinco.
Pelo exposto se vê ql1e esla Provincia, e com muita especiali

dade o municipio de Caçapava, encerra em si extraordinarias
riquezas, no estado primitivo; dependentes apenas da industria e
meios extractivas.

Uma companhia que dispuzesse de capitaes bastantes para
supportar a avultada" despp.zas, necessarias á aequisição de ma
china, caldeiras e apparelhos com applicação aos trabalhos de
extracçào, separação e apuração do diversos metaes ; u.ma com
panhia que, com methodo, boa administração, economia e re
gimen apropriado, e propuzesse introduzir um pessoal idolleo
de mineiros e trabalhadores; e que conslruisse uma linha ferrea
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para o transporte dos productos do primeiro porto fluvial, essa
companhia creio que, em tempo mais ou menos proximo, seria
largamente compensada do capital ejuros dos fundos sociaes.

São as inronuações que entendi dever transmitLir a V. Ex:., na
delll:iencia de melhores e mais acertado detalhes.

Deus Guarde a V. Ex..- Caçapava 10 de Março de 187.4.
Illm. e Ex:m. Sr. Dr. João Pedro de Carvalho M(lraes, Digno
Presidente da Provincia.»

(Bc~ltha:::cw F','ancisco ele Bcm - GUARDA-~IÚR DAS MINAS.)

Carvão de pedra do Arroio dos Ratos

JAZIDAS

• Antes de percorrer e estudar este munlclptO foi meu pri
meiro trabalho visitar a mina de carvão de pedra em explo
ração.

Dirigi-me, pois, no dia 23 de Abril do corrento anno para o
logar de extracção de cal'vão de pedra.

O vapor que me conduziu de Porto-Alegre a S. Jeronymo
atracou ao trapiclJe da mina de carvão.

Dah i á casa do administrador obe-se uma coxilha, ficando a
habitação em um ponto cnlminante.

O seu estado ê geralmente regular, edificada sobre fortes ali
cerces, precisa comtudo de modificações attendendo-se ao seu
baixo pé direito, o que deve tornal·a pouco supportavel no
verão.

Da habitação ao logar de exploração da mina percorre-se em
tl'amway um trajccto de duas leguas.

Atravessa·se vastos campos de pastagem, subindo·se algumas
coxilhas, accnsando o barometro uma altitnde de 30m acima do
nivel do Jacuhy e 70 acima do nivel do mnr.

Cinco sondngens foram feitas pelos eonces ionario', sendo
quatro no longo da linha ferrea e uma no lagar denominado
Xarqueadas.

Estas sondaciens attingiram li profundidade de 66m, 86m, 50,
15401 ,40, 1!d Ill

, 15, 93m , 82.

GALERIAS

As galerias principae conem na direcção N-S-E-O, partindo
de tas as ramificações precisa aos córtes, a sua altura varia de
1m a 1m, 17. Tendo engros-ado ultimamente a camada de carvão,
ha galerias mais alLas, o que mais facilita o trllUsporte.

O poço de extracção erve lamhem para renovação do ar, o que
torna difficil senão impossivel no verão a e'tada dentro das ga
lerias e principalmente o trabalho dos picadores e desentulha
dores, Heveste a camada de carvão um schi to preto ou ardosia
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compacta, que torna mais resistente o céo da galeria. Os córtes
feitos para extracção do carvão são entulhados apenas este é
retirado.

Perfura-se com o alvião a camada de carvão a extrahir, car
regando·se em seguida o furo com pulvora, tendo antes o cui·
dado de desLastar um pouco a parte inferior e opposta áqueIla
em que se faz o furo. Vi arrebentar camadas de 11ll a i m, 17 de
espessura.

A temperatura dentro das galerias, no inverno, era de 29°, 5
cent., marcando o thermometro 19° cento á entrada do poço.

Durante o verão torna·se muitas vezes necessario fazer uma
fogueira na parte inferior do poço, afim de obrigar a ventilação
artificial nas galerias. Têm esta ligeira inclinação de fórma que
as aguas que se infiltram são conduzidas a uma bacia, existente
no fundo do poço, com a profundidade de 4, metros, e donde é
retirada duas vezes por semana.

Não se tendo até agora descoberto o prato-carbure to de bydro
geno ordinariamente con henido por griso11, penetra-se nas gale
rias com velas em vez de lauternas de segurança. Nota-se com
tudo pequena quantidado de acido carbonico na parte inferior
e tanto mais aprecia-se o seu c[eito, quando abaixando-se a vela
vê·se que a chamma diminue.

Contém este carvão porções de pyrites de ferro, quer em Ia·
minas visiveis, quer mesmo em veios ou nodulas. Diz o illustre
mestre Dr. Percy em sua obra que: a combustão espontanea do
carvão de pedra nas minas parece quasi devida ao calor desenvol
vido ao contacto do al' atmospherico pela oxydação das pydtes es
palhadas lW massa.

Ora, succedBndo isso, mais necessario se torna uma detida ana
lyse nesse sentido afim de evitar desastres, e ainda porque a
sciencia precisa bem conhecer o que é o nosso combustivel.
Neste sentido me tenho dirigido a diversos professores c espero
obter solução definitiva.

nEvEsTmENTo INTERNO nAs GALERIAS

O revestimento interno das galerias é feito com madeiras do
paiz, usando-se dos processos que a sciencia moderna aconselha
quanto á segurança e bygiene.

Empregam-se as seguintes qualidades de madeiras.
Aroeira, Angico, Taromã, Cabriuva, Ipé, e CamlJará que se

encontram a legua e meia nas margens do Arroio dos Ratos e
Serro da Ra posa.

Conduzida á mina em carretas o seu custo regula MOOO a duzia
de estacas.

Empregam-se nas galerias principae5 dormentes refugos da es
trada de ferro de Porto Alegre a Uruguayana, e seu custo é de
500 réis cada um.» .

(João Oordeiro da Graça.)
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« IIlm. e Exm. Sr.-Tenho presente a portaria que V. Ex.
dignou-se dirigir-me sob o n. 366 eom data de 8 de Fevereiro de
1.875, ordenando-me que fosse aS. Jeronymo inspeccionar os tra
ba�hos de melhoramentos executados na mina de carvão de pedra
do Arroio dos Ratos, em virtude das indicaçõ13s por V. Ex.
feitas ao actual gel"ente da companhia daquella mina; cujas
ol"dens cumpl"i, passando a ministrar a V. Ex. as informações
relativas á minha commi são.

Si tiS informações que tive a honra de dar a V. Ex. em meu
officio de 1.9 de Setembro de 1.873 eram pouco lisongeira e des
animadoras rela~ivamente ao pessimo estado em que _e achavtlm os
trabalhos feitos naquella mintl pelo ex-gerente o finado J. John
son; as enormes despeza feitas pelo mesmo com pouco ou
nenhum proveito para a em preza, tendo deixado ti maiol' parte
elas obras que mandou executar para o estabelecimento da mina,
inutilisaelas ou ujeitas a dispendiosos melhoramento inevitaveis
fazer-se para segurança das obras tanto subterraneas como exter
nas; não tendo deixado senã'l inconte ti.lveis vestigios e provas
de inctlpacidade para administrar trabalhos tão importantes como
os de uma mina de carvão de pedra; hoje acha-se completamente
mudado aquelle estado de cousas, depois que tomou conla da·
quella administração o iutelligente William Tweedie, que com
insano trabalho, constancia, não pequeno dispenelio, sacrificios
para a companhia, conseguiu pôr Q mina de carvão de pedra do
Arroio do Ratos, tanto em relação á segurança e direcção do tra
balho subterraneo ela mina como da di po ição do apparelhos,
machinismo e dependencia do estabelecimento, em estado tal que
duvido que mesmo nn Inglaterra se encontre uma mina de
carvão de pedl'a que possa rivalisar com a mina do Arroio dos
Ratos, polas boas relações e segurança relativa, commodidade
para o trabalho subterraneo e externo, machinas e apparelhos do
melhor systema e qualidade, bem corno pela boa administração da
mesma mina.

Para melhor comprovar a V. Ex. o que acabo de ponderar
é-me preciso entre outros motivos entrar em alguns detalhes
pouco agradaveis e fastidio os, mas que julgo dever expor a V. Ex.
para poder julgar- e melhor do actual e tado da mina compa
rativamente ao estado em que a achei, quando prestei a V.Ex. as
informações constantes do meu citado officio de 1.9 de Setembro
de 1.873. .

Quando em 1.872 a actual companhia mandou executar os pri
meiros trabalhos sob a direcção de J.Jobnson, existiam no terreno
da concessão não menos de seis descidas ou poço antigos para
chegar-se até á camada de carvão a explorar; porém, nenhum
daquelles poços podia ser aproveitado, por falta de dimen_ões pro
prias para uma exploração regular e mais ainda pelo lagar impro
prio em que foram fundados. O mesmo J. Johnson não deixou
de reconhecer aquellas circum tancias e determinou-se abrir no
poço, infelizmente por falta de pratica e experiencia, no lagar
em que actualmente se acha a mina em exploração.
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Faltando-lhe todos os meios, isto é, intelligencia e pratica para
o estabelecimento e para a exploração de uma mina de carvão;
sem exame scientiOco da localidade, irrelleclidamente contra a
opinião de mineiros praticas que o di suadiram de seu intento,
por reconhecerem quanto era improprio o lagar e sem saber cal·
culaI' ou prever as difficuldades com que ia lutar por falta desses
conhecimentos scienlificos; mandou abrir e fundar o actual poço,
que, por ser aberto conforme "quelle gerente o ordenara e exi
gia e sem os preceitos da arte, desabou duas ou tres vezes, alcan·
çando afinal e com risco de vida para os operarias, fundar opoço,
muralhal-o sem segurança e sem preceito algum, só como para
resalvar as apparencias, como diziam os proprios mineiros, e
tanto ussim, que os mais atrevidos trabalhadores e mineiros ne
gavam-se descer á mina poucos dius df)[)ois de concluido aquelJe
poço; isso com receio de ahi ficarem sepultados.

Foi este o primeiro erro que avultada sommas de dinheiro
custou á companhia. Finalisado o mu\'alhamento daquelle poço,
mandou o ex-gerente J. Johnson abrir immediatamente por
baixo das desapI'umadas e mal con truidas paredes do poço e sem
construir obra alguma para a sua segurança, a galeria pela ca·
mada de carvão; de maneira que aquella parte do poço ficava com
pletamente isolada do cuão solido da mina, pesando em cheio
sobre o vão deixado pela perfuração do carvão para formar a pl'i
meira galeri<l de direcção e transporte, de cujo tectu se achava
ilpenas separada a parede da mina do poço por uma camada de
schisto muito argilloso, que nenhuma segurança podia otrerecer
pois que as paredes ou muralbarnento do poço sendo feito sem o
menor preceito da arte, e não vedando a entrada da abundante
agua que lateralmente e pelas camadas permeaveis e superiores
a schisto vertiam para o interior, eram absorvidas pelo schisto
argilloso que, augmentaudo de volume por aquelJa absorpção de
agull, desfazia-se e desabava diuriamente, a ponlo que as paredes
do poço ficavam suspensas no ar sobro as tI'avessas circulares de
madeira e acabariam por desabar igualmente.

Não satisfeito de todos aquelles erros que commettia, o ex
gerente não attendia a conselhos de mineiros prntico., querendo
emfim, depois de tantos dinheiros gastos e tauto tempo pordido
com aquollas obras, dar principio á extracção de algum carvão de
pedra da mina, mandou segurar com travessas de madeira e al
guns varões de ferro .que jJassavam pelo centro de um a outro lado
do poço, a cunbar as paredes para evitar, ao meuos momentanea
mente, a que pressão lateral do terreno encharcado não empur
rasse repentinamente para dentro, como era de esperar, as pare
des que. mal construidas e desaprumadrls, não podiam resistir a
uma tal pressão e as fizesse de abar e entulhar opaco.

Assim aquelias paredes, alguma cousa, ainda que pouco mais
seguras por ulguns dia ou mesmo semanas, alguus mineiros,
mais pela necessidade de ganbar com que sustentar-se, do que
confiados na seguranca apparente da obra, desceram á mina para
dar principio á extracção do carvão, na parte lateral da galeria já
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llrincipiada, e ordenando-lhes o ex-gerente J. Johnson, que não
se atrevia a acompanhar os seus mineiros a descer a mina, nno
confiando nas suas proprias obras de segurança, que os mineiros
principiassem os trabalhos da extracç5ll do 0(11'1'50 a uma tão pe
quena distancia da entrada da gale)'~a no poço que o tecto daquella
parte intermediaria (entre o poço e? lagar da extracção do carvão)
não deixou de dar logo pelos muitos fragmentos de schisto que se
desprendiam do tecto, todos os indicias de um desabamento in
evitavel, e tanto mais que tinha ordenado, contra a opinião de mi
neiros praticas, extra hir-se o carvão por um systema suí genel"is
de camaras (cltambres.- Grandes espaços sem reserva de pilares
do mesmo carvão), e sem ao menos usar do distancia em distancia,
umas madeiras em pé (escoras) acunhadas solidamente ontre o
mesmo tecto e o chão, conforme a pouca solidez do tecto, cm
tão grande extensão suspenso e abandonado a seu proprio peso e
sempre em risco de desabar pela immensa pressão do terreno su
perior e das aguas que se accumulavam por absorpç50 nos schis
tos argillosos, cujas escoras neste caso teriam sido ao menos, con
forme o bom senso e a pratica em semelhantes casos ensina e
aconselha.

Além disso, a galeria assim principiada desde a sua entrada do
poço pela camada de carvão a dentro sem constl'ucção de uma
solida abobada construida com Dons tijolos. a qual obra prevenia
ao mesmo tempo a destruição dos schistos da parte superior do
carvão, contigua ao poço aonde as aguas minavam em abundan
cia, e cujo espaço serviria de deposito ou lagar em que se descar
regasse o carvão suhido das galerias de extracção; obrigava os
operarias a depositar o carvão extrahido na boca ou sabida da
galeria do poço, porém da parte interna da mesma, para não
estorvllr ou embaraçar os upparelhos de suspensão, na parte infe
rior do poço; de maneira que a galeria achava-se assim com a
sahida para o poço tomada, o que em um caso de accidente nas
galerias, teria sido uma barreira para impedir a sahida prompta
dos mineiros, além da nenhuma commodidada e mesmo dillicul
dade e delonga por falta de espaço, para o serviço dos trabalbado
res iucumbidos de carregar ou encber os apparelhos para a sus
pensão do carvão para fóra do poço.

Eis, Exm. Sr., em resumo, a descripção do estado em que
achei as obras da mina de carviio do Arroio dos Ratos, quando DS
inspeccionei á primeira vez, o que motivou a indicaç50 das obras
de segurança a fazer- se, conforme tive a honra de ponderar a
V. Ex. em meu alicio de i9 de Setembro de i873, cujas ponde
rações foram por V. Ex. levadas ao conhecimento do aCLual ge
rente 'William Tweedie, logo que e te tinha tomado conta da di
recção dos traball10s da mina, depois de demitLido pela directoria
da companhia em Loudres o referido J. "Johnson.

Julguei necessario dever entrar,ainda que mui ]'csumidamente,
nos promenores daquelles primeiros trabalhos feitos; os quaes
foram verdadeiros ~nodelos da ignorancia dominada pelo orgulho
e presumpção, e verdadeiros modelos de esbanjamento de dinheiro
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sem proveito pará a companhia, da qual esta província é accio
nista dos maiores,que não possue menos de 2.000 ncções,e que mo
consta ser, ainda que tão indirectamente interessada como é na
quella empreza, a accionista que menos tem influido para obter-se
boa gerencia aqui da mina, pur falta de quem a representas e em
Londres, nas reuniões dos accionistas em occasiões precisas.

Fui levado ainda a entrar naquelles promenores para V. Ex.
melhor poder avaliar agora o estado lisongeiro em que se acham
hoj~ aquellas obras da mina de Carvão do Arroio dos Ratos sobre
a gerencia do engenheiro William Tweedie.

Aquelles inqualificaveis defeitos de construcção e trabalho
subterraneos na mina, que acabo de mencionar entre muitos ainda
porém de menos consequencias e que compromettiam de um
modo muito seria a segurança da mina,não deixaram de ser igual
mente reconhecidos pelo actu:!l gerente W. Tweedie ; logo que
tornou conta da gerencia, elIe disso deu conhecimento á directoria
da companhia em Londres.

O embaraço em que o mesmo gerente achou-se por ver e sabor
o immenso capital ahi gasto sem proveito algum; vendo-se obri
gado a propor á companhia, para poder trabalhar a mina de
carvão, d construcção das mesma obras em duplicata e outras
indispensavei e urgentes obras não lembrada pejo ex-gerente J.
Johnson ; esse embaraço, digo, de vaneceu- e em parte com a
ordem que V. J:<:x. lhe deu de pôr em estado de segurança tudo
quanto dizia respeito á mina, para o trabalho subterraneo; e
serviu esta ordem de V. Ex. ao referido gerente para provar á
companhia aquillo que por delicadeza deixou de esclarecer devi
damente ; á vista do que forma -lhe concedidos pela directoria,
ainda que com grandes sacriricio ,os meio pecuniarios para con
struir, com todo o preceito da arte, as obras necessarias,confor01e
V. Ex. judiciosamente iudicou.

Na impo sibilidade de demolir ou apear o pessimo melhora
mento que existia,sem correr imminente risco de se desabar tudo,
entulhar-se opoço, inuLil isal-o, e ver-se depois obrigado a cavar
no poço; o engenheiro Tweedie com a maior prudencia e aLten
dendo á economia, mandou reforçar :<s paredes q.ue existiam, con
struindo na frente das mesmas, e eom todo o preceito exigido em
semelhantes construcções, uma segunda parede de bons tijolos
bem apl'llmado, os tijollos bem acunhados e tornado;; com arga
massa de cimento de Portland; de maneira que aquelle poço hoje,
bem construido, olJerece toua a segurança que semelhantes
cOllstrncções devem ter.

O poço de rórma circular, com a nova parede construida, que
serve de contra forte ó. parede que amençava ruina, aclia-se um
tanto reduzido no eu diametro que actualmente não excede de
2,85 metros,tendo a total profundidade de 61,38 metros, dos quaes
5,28 metros são destinados no reservatorio oupoço abaixo do nivel
inferior da camada de carvão; em cujo poço se accumulam as
aguas de infiltração na mina; tendo por conseguinte o poço uma
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altura de ·56, tO metros da parte inferior da camada de carvão de
pedra até o nivel do chão exterior. .

A esta profuudidade de f!6,iO metros mandou o engenheiro
'fweedie con truir ante a entrada das duas galerias,que se acham
em direcção opposta, dous depositas para o carvão que das mes
mas galerias é carregado para o poço, por onde é levantado pelos
respectivos npparelhos para fora.

Aquelles depositas tem uma altura de 4,68 metros, e de fórma
sem i-circular na parte superior o tecto cuja abobada é construi da
com bons tijolos e argamassa com cimento de Portland.

Desta maneIra, além de ter conseguido, como é de ri~or e de
costume pela pratica ensinado o devido lagar para depositar car
vão que sahe das galerias,acham-se estas na sua entrada ou com
municação com o poço, resguardadas solidamente contra qualquer
desabamento que o peso das paredes do poço, como de mais ter
reno superior ás galerias, tenham provocado pela continuada
infiltração das aguas e amollecimento das camadas de schisto argil
loso que n'aquelles lugares, em que mais deviam ter sido resguar·
dados das aguas, estavam a ellas mais expostas e desamparadas.

Esta obra urgente e indispensavel,que devia ter sido a primeira
a fazer-se, antes de perfurar-se avante, na camada de carvão a
explorar e extrahir, não e tinha della lembrado, como já disse,
o ex-gerente Johnson, obrigando assim o actnal gerente 'fweedi
e a construiJ essa obra, não sómente comgrandes diUi
culdades a vencer, mas com grande perigo de vidapara os
operarias, visto o pessimo e lado de deterioração em que se
achava a camada de schisto argillos, amolhecido pelas aguas
infiltradas, tendo já em parte desabado e enfraquecido a parte
que servia de base ao melhoramento do poço em ruina, e em cuja
camada. de schisto era indispensavel penetrar profundamente,
não obstante aquelle pessimo estado de perigo, para poder canse·
guir aquella construcção.

O interior das galerias hoje apresenta todas as provas de serem
dirigidos os trab~lhos por pessaa que conhece os preceitos pra
ticas da arte do mineiro.

As galerias, nos lagares competentes, são escoradas e devida
mente emmadeiradas com excellentes madeiras de lei, de fórma
qne hOJe os mineiros penetram sem receio algum até os lagares da
extracção do combustivel, que ahi se faz com a lllesma segurança.

O transporte do carvão no interior da mina, até a parte inferior
do poço, se faz em carrinhos apropriados, que se movem sobre os
trilhos de ferro, collocados na maior extensão de todas as galerias.

Osystema de ventalação adoptado para renovar o ar viciado no
interior e fundo das galerias·é o melhol' passivei; os mineiros tra
balham nas maiores profundidades da mina, na extrema das gale
rias de extracção com :l mesma facilidade, relativamente, á acção
livre de respirar ar fresco, como se e tivessem ao ar livre fóra da
mina.

Ainda que o systema de ventilação da mina de carvão de pedra
do Arroio dos Hatos é o qne geralmente é adoptado na maior parte
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das minas da Europa, com tudo, é digno de reparo e meio seguro,
economico, engenhosamente empregado pelo engenheiro Tweedie
para alcançar uma ventilação perfeita, trabalho este de lanto mais
merecimento quanto. o resumido diametro do poço de extracção
orrerecia espaço muito circumscripto para a construcção daquella
importante obra dos competentes encanamentos.

Tendo sido o motivo da com missão de que V. Ex. dignou-se
encarregar me, averiguar si as obras de segurança por V. Ex.
indicadas ao gerente da mina·, foram com elfeito executadas com
todo o preceito da arte, julgo que a succinta exposição, que acabo
de fazer, das obras feitas para esse fim, e o excellente estado em
que tudo se acha quanto ahi se fez com a passiveI segurança,
prova sufficiente não só que foram muito atlendidas pela compa
nhia, ou melhor, pelo respectivo gerente Tweedie as judiciosas
indicações feItas por V. Ex.; mas o gerente Tweedie possue as
qualidades exigidas para bem dirigir os importantes e variados
trabalhos da mina, e que sua gerencia será uma garantia segura
para a companhia em breve ver prosperar aqueHa empreza, que
tanto tempo lutou com grandes dil'ficulclades e sacrificios a fazer,
só devido á falta de conhecimentos praticas, scienlificos e admi
nistrativos de seu primeiro gerente Johnson, ao qual o actual
succedeu.

Todo o material pertencente aos trabalhos da mina, machinas a
vapor, apparelhos de suspensão, trem rodante. casas e dependen
cias, etc., etc .. se acham no melbor estado passiveI de conserva
ção; alcatroado tudo quanto é objecto. de madeira exposto ao
tempo, machinas limpas e pintadas, e finalmente no estado que
exige ser tratado aquelle material por pessoa que sabe zelar os
interesses de uma companhia.

A camada de carvão de pedra act.ualmente em exploração, cuja
direcção é de leste a oeste, é para o lado de sudeste com inclina
ção de :1.,00 metro em 20,00 metros, na extensão e profundidade
que já se acham os trabalhos, apres'lnta uma espessura ou pos
sança de 2,t~2 metros, cuja e pessura, por ora, vai em augmento
progressivo, á medida que cresce a profundidade.

Quanto mais a camada de carvão de pedra penetra para o
fundo, quanto melhor tem-se acbado sua qualidade; e a parle
superior da '!lesma, a qual, como dissemos, nos 2,42 metros de
espessura orrerece actualmente uma parte desta espessura, de
:1.,04 metros de carvão de pedra betuminoso, isento de pirytes
sulphurosos e sem mistura alguma de carvão schistoso ou
argillo O,

Esta espessura acompanha em augmento a da camada principal
ou geral.

Sua qnalidade ainda que não Igual á ptimeira qualidade de
carvão de pedra de New-Castle, com tudo não lhe é muito infe
rior, á vista das experiencias com elle feitas, e que presenciei; e
imparcialmente julgado póde ser comparado o cnrvão em questão
ao de primeira qualidade ou melhor especie do carvão de pedra de
Cardilf.
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E te carvão bitumiuoso, que actualmente se extrahe da mina de
Arroio do lhtos, mandou o engenh'iro Tweedie emprE'gal-o nas
fornalhas da caldeira da ll1ac\1iua, trabnlhnndo sem interrupção
por muito telllpo na extrncção das aguas do derosito da mina, as
fornalhas alimentadas com a maior economia pos ivel com
aquelle comlJU tivel ; o manomelro, em o. cillação alguma, de
ulonstrou conservar-se na r.aldeira a pressão constante de 80
libra cm pollegada quadmda.

Nada mais se deve exigir])e te ca o.
Tão receio, pois, a~severar a V. Ex. que o carvão de pedra que

actualmente se extrahe da camada em exploração péde ser em
pregaLlo com todo proveito nas fornalhas das machinas a vapor
dos ba rcos do E~lado.

Tenho certeza que uma primeira experiencia, feita por ordem
de V. Ex. a bordo de qualquer dos vapores de guerrn do Estado,
fará desvanecer a prcven\iiio que ba contra o carl'ão de ta proce
dencia, principalmente i a experiencia fôr feita com as istencia
de pessoas habilitndas e imparciae parn jnlgar desta questão,
tnnto mais importante, quanto que, dando bom resultado, como
tenho con cieucia que dal'::i, produziria, ::i vista dos preços com
pnraLivos de carvão de pedra inglez do carvão da mina do arroio
dos Batas, uma economia no preço para o Estado, ao menos de
50 por cento.

Ea dous annos, mai ou menos, passados, que' fizeram experien
cia a bordo de um dos vapores do E tado, com carvão sumrua
mente inferior em qualidade e proveniente da' primeiras camadas
de carvão explorada na parte superior' do terreoo carbonifero do
Arroio dos Hatos; e nem por isso foi o resultado do peiores;
pois que me consLD por pessoa que pre enciou a experieucia, que
durante uma viagem pelo rio Guahyba acima, que durou quatro
hom , o mnnometro coustantemente demon. trou uma pres ão de
20 libras em pollegada qlladrada, pre óão que havia n3 caldtlira
quando puzeram a mncbinn em movimento, e euja pressão assim
conservou-se até o barco reg-ressar ao fundeadoul'o em frente á
cidndo.

esta occasião apena notnralD os foguistas a maior força de
residuo que deixava aquelle carvüo d pois da combustãD e pois
3 nece sidnde de limpar mais vezes as fornalha, comparativa
mente ao numero de vozes queimado o cal'vão inglez.

Ora, a maior paJ'le do carvão de pedra ioglez, importado pelos
especuladores, nesta provincia, para ser nPlllicado ao serviço das
fornalhas das 111achinas a vapor da marinha, é eal'vão ele pedra
não de primeirn qualidade do ele Curdiff, mais 3pena um bom
carvão daquella provincia. .

E este eilrvão é considerado como superior para aquelle ervlço.
Não ha, pois, rnzão de uppor-se ou dizer-se em . e experimen

tar, qlle o carvão de pedra da mina do arr.?io dosBatos não prest~.
como em geral se propaga, pai' preveuçao anLign, e tanlo maIs
que o actual carvão explorado não cede em qualidade ao melhor
de Cardilf.
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Além do que acabo de ponderar a V. Ex., relativamente ao
carvão de pedra da mina do arL'oio dos Rato, outra circulIlstan
cia ha que faz in tal' com V. Ex., paL'a que uma experiencia se
faça clJm este combustivel :l !Jordo de um dos vapores do E Lado
para ver si, obtendo-se bom resultado, como espero, o g-overno
se decide a mandar queimar daquelJe c",rvão a bordo de seus
navios, e não sem grande proveito para os cofres publicas. Como
tivea honra de ponderaI' a V. Ex., quanto mais funda a mina
tanto melhor é o carvão della provelllente.

E:te progresso ou avançamento em profundidade, só póde ser
acUvado, havendo venda prompta do carvão que se extrahe, pois
que o trabalho não póde exceder ao consumo, vi ·to o producto
pecunial'io das venda ser o unico ã di posição do gerente para o
pagamento dos mineiros e outros trabalhadore ,

Não havendo consumo do carvão eXlrahido, os trabalhos minei
ros ou cessam completamente até vender-se uma por ão de carvão
para pagar·se os openlrios ou, no caso mais favol'avel, são conser·
vadas ao serviço do mineração 3 ou 4, pessoas, em lagar de 45 ou
f:l0 que actualmente poderiam tr:lbalbar, á vi ta das galerias aber
tas, e si acha se a companhia prompta venda do carvão, nas pro
porções de SOO a fOOO toneladas por mez.

Portanto quanto maior fór o consumo do carvão da mina do
arroio dos Ratos, tanlo mais breve alcançarão os tl"abalhos a
profundidade em que, pelas provas já á vista, se achava o melhor
carvão, o que evitará sermos para esse genero de combustivel tri
butarias do estrangeiro, que nos vende llqui seu carvão de pedra
a f:l0 por cento mais c~ro do que o preço pelo qual a companhia
póde vender ao governo o carvão da mina do arroio dos Ratos.

O governo, portanto, muito póde fazer neste caso e sem sacri
ficio algum, em benr.ficio da em preza, e tanto mais convém isto
ao governo da provincia, por ser esla um dos maiores accionistas,
que tem interes e directo em ver prospeL'ar aquelJa mina.

Solicito como é em tudo quanto é relativo ao progresso material
e moral desta provincia, não duvido que V. Ex., tomará na devida
consideração o que tenho a honra de ponderar-lhe.

Inspectoria das minas em PorLo Alegre, ii de Março de iS7f:l.
Deus guarde a V. Ex. llIm. Sr. João Pedro Carvalho Moraes,

.digno presidente desta provincia .•
(P. B. P1"imcwCl'a. O INSPECTOR DAS MINAS.)

• Continuou regularmente no primeiro semestre do corrente
anno a mineração da jazida do arroio do Rato, no municipio
de S. Jeronymo, provincia de S. Petlro do Sul, sendo empregado
o systema da abertura de galerias de i i/2 metro de largura
entre pilares de 2 a 4, metros de espessura.

O trabalho estendeu-se de norte a oeste do poço na distancia
de cerca de iOO metros e na profundidade de 62 metros abaixo
da superficie da terra, tendo nesse nivel a camada carbonifera a
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a espes ura de i metro e 35 centimetros e apresentando carvão
bastantemente limpo.

Durante aquelle periodo extrahiram·se 2, i35 toneladas de
carvão que, cuidadosamente escolhido, foi classificado em i .887
de primt:ira qualidade, 212 de segunda e 36 de refugo, empre
gando-se neSle serviço 37 mineiros e '1 cilpataz, e nas officinas de
ferraria e carpinlaria i6 operarias de diversas clusses.

O transporte foi elfectuado du minu pal'a a margem do fio Ja
cuhy, onde demoram os depo itos, por um ferro-carril da bitola
de i metro e exten ão de i2 kilometros, movido por animaes.

O carvão de i' foi vendido a i2~, no trapiche du mina, em
S. Jeronymo, a 15;S, em Porto-Alegre, poslo a bordo, e u 20/$, em
Pelota e no Rio Grande, lambem posto a bordo; sendo de metade
os preços do carvão de 2' sorte.

Do de ia sorte empregaram-se lJ,50 toneladus nu ferro-via de
Porto-Aleg-re a Urug-uayana, Que começou u usar desle producto
nacional deste principio do trafegoo ulé Cachoeira; 280 toneladas
na ferro-via de Parlo-Alegre a Novo lfumburgo; i32 na dra
gagem do poi'lO do Hio Grande; 97 na linha fluvial do Hio Grande
para Pe/otas; 90 na illuminaç;io de Parlo Alegre; ilJ,3 na fabrica
de chapéos de Cortleiro & Viener, em Pelotas, 113 na fabrica de
guano perlt':ncente a G.. H. Elsle, na mesl~la cidade; 86 na fa
brica de teCidos de Rhemganlz & C., no RIO Grande; lJ,3 na de
tijolos de Spalding & Irmão, no Triumpho : i50 no vapor Al'
?'oio de Pelotas e 76 em diversos oulros misteres, sendo 30 para
uso dos vapores Ce/'vantes e Canova.

A extracção não ha sido maior, por ser ainda diminuta a exi
gencia do consumo.

Nenh um accidente occorreu durante o semestre, continuando a
dar bom resultado o systema de ventilação artificial das galerias,

Os mineiros de S. Jcronymo, alguns dos Quaes trabalham na
mina desde o começo da extracção, mostram-se sadios e ro
bustos.

Ultimamenle o Sr. engenheiro Cordeiro da Graça, incumbido
pelo Governo Imperial de estudur, entre outras, a minas de
cobre de Caçapava e a de carvão do arroio dos Ratos e de Can
diota, sujeiton o carvào d~Quella a metbodicas experiencias nas
locomotivas da ferro-via de Porto-Alegre a Uruguayana, obtendo
resultados sati factorios.

No semestre a que nos referimos a mina do arroio dos Ratos
via augmenlar o numero dos consumidores, do quaes a em
preza ba recebido a'llestações de se acharem satisfeitos com o uso
do produclo.

E' evidente como um systema energico e previdente de admi
ni trncçào, explorando eslas rilJuezas e enlregando-as em outras
condições á industria particular, faria muito, a bem da riqueza
publica. »

(Jorn,a,l elo C01nnw/·cio.)
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ANALYSES DO CARVÃO

.Caro Senhor.- 'ão lhe dei ainda os meus agradecimentos pelos
bellos specimens de que me fez prt'sente, apezal' de ter desde
que os vi espreitado um momento livre de o poder filzer,

Coml.udo, a isso elevo a opporlunidade de expre 3al', opinião
mais madUl'a sobre a idade geologica dt'lles, que estimo ter oc
casião de consignar, especialmpnte depois do exame que f17. em
conDrmar a exacLidão de algulUas opiniões ácerca dos fosseis
das mais anLi~as formações geologicas, e nas quaes tenba pe
quena confiança.

E' inques~iollavel que e tes restos organieos pertencem todos
ao periodo carbonifero, fl a sua afJinidade com os fosseis c:lracte·
risLicos da Europa é que mais particularmente me interessa e até
certo ponto me orprende. llouvera a collecção toua ielo feita
na Pensilvania, eu n50 lhe teria reconhecido com ll1i1is prom·
pLidão o caracLeri Lico carbonifnro, ;]té as rochas que suslentam
(IS qne cobrem os leitos, fossiferos, e as pbotograpllias que me
mostram das respectivas loealidades não deixam duvida ne
nhuma da gr:mde extensão e valor do jazigos carboniferos pro
prios do rio Cilndiota, emqu:m lO o cal vão em si mesmo póde
comparar-se com os melhores no mercado, a julgar pelos spe
cimens que me fez mostrar e pelos que devo á sua bondade.

Com respeito ao carvão da ilhas de Falkland, só posso com
paraI-o ao anthracito de' Man Ileld, em Ma sacbusett , e aos de
positas contíguos em Rhode Island, e bem que não parep tão
inteiramente puro como o melhor anlhracito dos Estados Unidos;
isto porém é ill1pressno produzida por specimens da superOcie
colhidos a esmo .•

Com os mais sciceros desejos etc.- Sr. NaLhaniel Plant.
L. A.qassiz.

• Caro Senhor.-Recebi e examinei com muito interesse as suas
amo tras de carvão braziloiro da Candiota e tenho sati fat;ão em
poder felicital-o pela sua realmente boa qualidade. As amostras
que me mandou eram de ma iado pequenas para a analy e com
pleta e saLUar.toria no appal'elho li minha disposição. Tall1hem
achei que variavam muito em appal'encia e qualidade.

Isto, porém, intlubitavelmente, ele haverem sido colhidas de
varias pontos da face quasi perpenrlicn/lIl' do immenso stract1l7n
e dos diJfer~nte periodo ele sua expo ição, pOIS devido ao e broa
menta ou desaggregação de pedaços sujeitos á ince'sante ac 50
do tempo, podem esta' amostras ter estado expostas por periodos
que variem uns dos outros quanto segundos diJferem dos se
culos.

O carv5'o do Candiota assemelha·se mnito ao carvão para vapor
de Newcastte (pelo menos ao que vem para este mercado) em
stl'Uctul'a, fendibilidade e apparencia generica ; nem difJere lam
bem muito do carvão de Newcastle em suas propriedades uteis, :i
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não ser que contém mais do dobro da cinza, o que llle prejudica
a força calefecieote.

Esla objecção é muito provavel, porém, desapparece de todo
em amostras de parte mais funda da mina.

a colce do carviio do Candiota, mÓl'mente o do veio inferior, é
muito friavel e claramente o que e chama carvão postiço (cakin
coai), isto é, que ferve e se derrete durante a carbollisação. Não
obstante,lodas as qualidades de calce do carvão do Candiota são
muito boas.

Como V. dilo que o pendor ou inclinação d veio ou camadas
deste carvão do Candiota eslá a 50 do plano do horizonte, jul~o

muilo r:lZoav I a uppo. içiio de l]ue po _a contar-se com quali
dade melhor, mais compacla e igual a maiores profundidade :
50 é uma drcl ividade de um em il.l~ ou 8.77 por cento, ou 4,62
pés por milha. Assim, em campo tão va.to como o que me des
creve, ha margem ampla para obter carvão que não seja da super
ficio, o qual por obvias razões no Brazil como em loda a parto
não póde ser tão puro, lão compacto, nem tão uniforme em qua
lidac[e como o que se extrahir de profundidado maior. Seguirei
com muito interesse a andamento das suas explorações nesso
sentido.

Seguem os resultados de novos exames até onde pude levaI-os
solJre ° carviJo do Candiol'l, tendo experimentado ao mesmo
tempo e nos mesmos apparelhos as amo.tras de carvão de lewe
Castle, C'ardiIT e canal de Wigan, com os quaes fiz a compa
ração.

Pelo que mostl'a o veio inferior, nua desespero de qne se en
contre bom càrvão para gaz no districlo do Candiota, libertando
as im a companbia brazileira de gaz do trcmendo imposto que
paga em fórlTla de frete de Ing-Iaterra e que montam entto 200
e ::100 por cenlo sob,e o valor da materia prima .•

Fico sendo, etc.- Sr. Nathaniel Plant.- W. G Genty.
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Jazidas carbonif'eras do Candiota

c A posição destas jazidas acha-se na parte meridional da pro
vincia de S, Pedro do Sul entre 31° e 320 de latitude e iDo e 12°
de longitude O, R, J., no valle banhado pelo Jagu:lI'ão e seus con
fluentes Candiota e Jaguarão Chico, occupando uma área de perto
de DO milhas,

Nas excursões que ultimamente fiz a estas Jazidas segui pela
estrada real até junto a terras de propriedade do estancieiro F. J.
de Abreu, conhecido pelo Coruja e que possue uma propriedade
no Jaguarão Chico, _

A eslrada real que segue de Jaguarão para Barré é perfeita
mente plana até á estanda do Curral de Pedras; dahi em diante
o terreno muda completameute de aspecto, tornando-se mais acci
dentado.

Os serros compoem·se de granito ê porphyro eruptivo com os
lisaes acompanhamentos de yenHo. A formação mais antiga é de
gneiss e lUica-scnislm'a, que se encontra em muilos e variados
logares circulando o va!le do rio Jaguarão e seus confluentes.

Se.qwldo Nathaniel Plant, lima das feições principaes do terreno
carbonifero, atá onde !ta sido examinado, consiste lia .grande pro
fundidade das jazidas de carvão e 1Ul (acilidade que apresentam,
por um longo dective, de obter cal'vão com trub1lhos a descabel'to;
não se exigl'm aqui mesmo poços tundas, nem machinas- de sus·
pendet·, bastando um decimo apenas do despendioso custo necessario
pam o explm'açiio do carvão, na l1zaio)' parte d'outl'os leitos, Os
aflommentos mostram aqni niio menos d3 65 pás de cal'vào betumi·
noso, expostos ao longo do valte cl'wm 1'Íú, e todos os 'lLtensilios ne
cessariGS para obtel' o carvão se redu:;~m á p'icat'eta do milleit'o e á
polvol"a inflammavel. O clwveio vai aqld quas i por si cahit· embaixo,
dentt·o dos vagões.

Existem tres concessõos na bacia carbonifera denominada do
Candiota,

A pI'imeira concessão, contando-se a partir da cidade de Jagua·
rão, pertence a D, Antonia de Cantos Durão.

Começa em sangas, que desaguam no Jaguarão Chico e incli·
nam-se nniformemente em direcção sudoeste, descendo nnm ano
guIo de 10° a 11)°.

Os estudos desta concessão foram feitos pelo distincto enge·
nheiro de minas o Sr, Mathias Guimarães e approvados peJo Go
verno Imperial em vi ta das informações favoraveis que obteve,

1'la serra Partida, no arroio Candiota, o Sr. Matllia Guimarães
apresentou um perfil geologico, segundo os estudos de Na tllaniel
Plant, com o qual não concordei, relativamente á espes,ura do
carvão, e de que o Govcmo 1m perial teve sciencia em ofticio por
mim dirigido ao Exm. Pre idente da provincia de S, Pedro do Sul.

Ao lado do carvão encOntra-se espalhado em diversas partes
o minereo de ferro 01 ygisto terl'Oso, compacto e de côr roxa es
cura.
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Em uma mesma camada acha- e o oIygisto terroso, com peque
nas geades de crystiles lenticulares e olygisto granular sem ci
mento visivel ou ligado por um cimento argilloide.

E' notavel a mistul'a que se vê em algumas amostras de uma
certa quantidade de lilTlonitn cum o peroxydo de ferro anhy
drico, o que clifficulta a clas~ilJcação que só a analyse chimica a
que se vai proceder poderá decidir com certeza,

São estas as primeiras camadas sedimentares e em que appa-
recem vestigios <.Ie comhustivel. '.

O mineiro de ferro eJIerece uma infinidade de modificações, já
na sua structura, já na textura. E' ordinariamente lithoide e orno
acima dis e de côr roxa escura, encontram-o e cavidades cheias de
ocre roxa de um grés composto de quartzo e feldspa th cimentado
pelo oxydo de ferro.

Encontra-se em abundancia a hematite vermelha, e sou levado
a crer que o oxydo de ferro magnetico deve alli existir, vi to ser
elle encontrado em qua i toda a provincia.

A seg~tnda concess[lo pertence ao Sr. Francisco Lucas de Oli
veira.

Foi encarregado de proceder a estudos de exploração o mesmo
engenheiro Sr. Mathia Guimari'ies.
Cerca de 6 kilollletros a N. acima da foz do arroio do Tigre, que
lança-se no Candiola, e tá a barra da Sanga das Pedras con
fluente do Tigre, onde tem principio a conces ão do Sr. Lueas de
Oliveira e termina na confluencta da Sanga das Pedras com a da
Divisão.

Toda a zona concedida e tá perfeitamente limitada.
No lagar denominado Sanga do Salço deram começo á perfu

ração de um pequeno poço, que, á profundidade de 6m , foi aban
donado por falta de bombas para esgotamento das aguas e madeira
para revestimento das paredes.

A tercl'Íl'a concessão pertence aos herdeiros de James Gracie
Taylor, que oLtiveram privilegio por decreto datado de Abril do
corrente anno, reformando o que lhes fôra feito em :1.878.

Esta concessão nào me consta ter sido ainda estudada. O
territorio apresenta a mesma formação que a descripta no :1."
conce são.

O aproveitamento, pai, de todas essas riquezas seria não só um
aclo de grande patriotismo, como seguro e lucrativo emprego.
para o ca pi tues .

A estrada de ferro do Rio Grande a Bagé, cortando esta zona,
offerece facil tran porte ao productos, além de que é clausula do
con tra to des a estrada a condur.ção do carvão e ferro a baixo preço.
Ainda. cumpre-me nccrescenlar que, segundo eu proprio ouvi do
Dr. Ba rcello. , bem como de em pr itei ros de tn estrada, o em prego
do carvão do Candiota tem dado re ultado favoravel. Ora, é flleil
comprehender que empregar um combustivel como o nos o, ti
rado da superlJcie da terra, não e servindo de nenhum dos pro
cessos que a pratica aconselha para o seu bom exito, é condição
favoravel quanto á sua qualidade.
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Competentemente apurado, este carvão deverá produzir bom
combustivel.

O interesse que os conce sionarios de ta immensa zona têm to
mado, j~ fazendo estudos de exploração, já pl'ocurnndo conhecer
das qualidlldes dos dous mineraes ferro e C(lrV;)O, leva-me a crêr
Qne não e tá mui longe a época em que veremo desenvolver-se
este ramo de idustria que tem feito o progrr, o de muiLDs nações.

Delreria agora tratar rIas cailsas que têm embaraçado o pro
gre so da mineração entre uós, mas deixo-o de fily.er eu proprio e
juuto em seguida um bem el,lburado artigo publicado no J01'nal
é.o Commercio da Côrte, que bem mostra ter sido traçado por mão
de mestre.

Para eIle chamo a attenção do Governo e a dos que se inte
re sam por e te importante ramo da industria. ,

(JoIo CORDEIRO DA GRAÇ.\.)

Jazidas do Her,ral

• Este carvão tem o defeito de conter gl'ande quantiuade de
cinzas, o que o torna pouco proprio para o uso das caldeiras de
evaporação. -

No principio arde bem com chamma curta; porém á medida
que vai perdendo as materias betuminosas, as cinz,ls começam a
Oppol'·se ao contacto elo ar com a partc lixa, du maneil'a que, si
este não fôr renovaelo por meios artilJciaes ,ou o cOlllbu tivel
muito revolvido, a combu tão cessa no 11m de algum tempo.
Pela di. tillação obtem alcatriio, oleos empyreumalicos, agua e
gazes; nenhum ve Lig-io de ammoniaco, nem de acido sulphy
drico. A ausencia deste acido indica que o carvão do Hervill não
contem sulphuretos; todavia em duos ou tre' amo trns sujeitas
a exame. no Museu Nncional no tempo em que foi Director desse
estabelecimento, encontl'ilram-se nlgumas palhetlls de Mnrcos~ita.

O coke obtido pelil disLillação é de um neg-ro brilhante em
qua i toda a massa, cinzento argentino e levemente empobldo em
.alguns pontos da superlkie, entretanto que os fragmentos se
apresentam em geral rendados e como que retl'ahidos, pouco duros
ou friaveis,

Em consequencia da gr,111de quanlidade de cinzas que contém,
o carvão do Herval novamente poderá servir lJom alguma V<lll
tagem nos apparslhos de corrente natural de ar, selldo mi tmudo
com outros combustiveis mai infiammaveis, e com mistura ou
sem ella nos de corrente forçada. ,

(SOCIEDADE VELLOSIA:ol.L)
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Jazidas da CapeUillba
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« No ~ia 22 de Maio do corrente anuo deixei o municipio de
S. Jeronymo,embarcHudo no vnpor A1TOio de Pelotas, cm direc
ção ti e:;taçiio terminal da estrada de ferro de Porto Alegre a Urn
gnaYilna, d'onde em trem especiHl eguimos, eu, diversos enge
nbeiros e concessiona rios em direcçào ú cidade da Cachoeira,
nsnndo a locomotiva do carvi'io da mina do arroio dos Hatus.

O resnlt<ldo de8ta experiencin acha-se transcripto na segunda
varte, sob a epigrapLJe - Cópia do omcio dirigido ú Secretaria da
Agricul tura sobl'e a cxperiencia do carvão da mina do arroio dos
RiJt"os, em uma locomotiva da esl,rada de ferro do Porto Alegre a
Urnguayana,

MUNICIPlO DA CACHOEIUA

Conccssao do Dr. Gaspar Rechsteiner e Ot!tros

As minas do carvão da Capellinha estão situadas no 2° districto
do municipio da Cachoeira, di~tHnte seis leguas da cidade do
mesmo nome e cinco ela margem do Jacnhy.

Da cidade desce-se até á margem elesse 'rio, atravessanrlo-se
uma VIlrzea de cerca ele uma legua de extensão.

Esta varzea occnpa a ,marg~lll esquerda do Jacuhy, que no
tempo invernoso transborda, cobrindo·a em vasta extensão.

O pas o denominndo do Seringa é o que serve para atravessar
o Jacuhy para sua miJrgem direita. A harca de passa~em oJTerece
pouca segurança. E' ella formada de tre cnuôas ligadas na parte
superior por taboas, formando uma prancha,

Quando o rio está baixo, toma-se necessario atravessar um
extenso caminho lodoso, onde os transeunles se atolam alé aos
joelhos.

Jil que tralo deste po'nto, devo challl. r a attenção para o es
tado dos pas os na provincia elo Rio Grande do Sul, São todos
eIles arrematados á camarns dos differente municipios e não
sendo o material fiscalisado, não lêm os viajante:; nenhuma
garantia.

Resente-se muito esta provincia ela falt\ de pontes; ~altêl esta
que obriga muitas vezes o viajante ~ ,j pontal' arroIOS, des
viando-se muitas leguas do caminho a ~eguir, perllendo tempo e
dinheiro.

Atrnvessado ou varado, como alli dizem, o Jacuhy, segui com a
comitiva pela estrada real e no fim de tres leguas de marcha
acampámos junto ao arroio Capané. A fadiga dos animaes, o mau
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caminho, a muita chuva e escuridão, nos obrigaram a pernoitar
no campo.

No dia 25 de Maio ás 6 hora da manhii seguimos viagem e
fomos lJO. ped:lf-nos na e tanci:! do Sr. cOl'onel João Carlos No-
gueira da Gama, qne perfeitamente nos acolheu. .

Um sincero agradecimento ao seu cav:!lbeirismo é o melhor
testemunho de gf1ltidão que consigno nas paginas do meu relata
ria ao governo imperial.

O mau tempo impediu-nos de proseguir em noss:!s excursões.
No dia 26 tendo sabido que o engenheiro encarregado pelos con

cessionarias de nos acompanhar á jazidas carboniferas da Capel
linha teria demora, re olvi seo-uir para Caçapava a visitar as
minas de cobre. Como melhoras e o tempo depois de um forte
minuano, puzemo-nos em marcha para esta villa, que dista da
estancia da Capellinha cerca de 10 legu:!·.

Seguimos a estrada real e no bm de dua horas de marclln atra
ves ando nltas coxilhas e muitos banhados, chegamos ás margens
do Irapuá. •

O passo a varar nunca dá vau no inverno; as im tivemos de
fazel-o em uma pessima canôa que constantemente se enchia
d'agua.

O' animaes custaram a atrave sal' a nado este arroio e teria in
dubitav·lmente perdido um excelJente cavallo que o Exm. Sr.
general Portinhu puzera á minha disposição, i o meu peào não
fosse t;10 lesto, obrigando·o a g:!nhar a margem opposta.

Desde que aqni fallei do general Portinbo, não posso deixar de
patente.1I' ao governo imperial o eillcaz auxilio deste distincto
rio-grandense.

Cqmpenetrado dos beneficias que poderia trazer á heroica pro
vincia de S. Pedro do Sul o aproveitamento e desenvolvimento
das jilzidas de carvão, ferro e cobre, dos minaraes e metaes uteis
por excellencia, o valente soldado dispensou-me toda a protecção
e apoio de que carecia para bem desempenhar o encargo que
levava, Um protesto de gratidão a essc illustre general.

Si é certo que na campanha rio·grilndense se encontra ordina
riallJentr. o coraçào genero II e franco que é caracteristico desses
dignos lmlzileil'os do Sul, não é menos corto que se é explorado
por meia duzia de homen , que se dizem ne~ociante c que bu 
cam aproveitar-se dos viajantes de certa' classe, principalmente
qUllndo sabem que tratam com um eng-eobeiro do governo.

Não po 'so deixar de consignar aqui esse facto lembrando-me de
que fui victima de um des,es exploradores.

Varado o passo, pernoitámos no campo, pois a primeira e tancia
di lava Ires leguas e o sol já muito baixo não no perl1liltia trans
pol-a.s.

Na manhã de 26 seguimos para Caçapava, onde chegámos ás 3
hora dll tnrde.

Devendo ahi encontrar-me com o Sr. Henry Eddy, gerente da
Rio Grande do Sul Gold l1finin,q Company Limited, frustrou-se essa
entrevista, por não ter esse senhor podido vir ao meu encon-
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tro, visto acbar-se enferma pessoa de sua familia. Enviei um
.proprio a Lavras com a seguinte carta em iLliomaingIez:.

Caçapava, May 29th 1883.

Capitain Eddy, manager of the Lavras and Caçapava Gold and
copper mines.

LAVRAS

Dear Sir.

« By order of tbe Imperial Brasilian Governement I addre s my
self lo you beA'ging you to give me fulI informations on the actual
condilion of lhe gold aud copper mines nnder your managem nt
both al Lavra and eaçapava. A the gnveruemenl ha been for a
long Lime kepL in ig-norilnce of the state of lhe e mine, il is de
sired lhal Lhese inrorll'lalions shol1Jd be as ample as possible,
giving' uot only rull pilrliculars abonl Lhe state of Lhese mines
but also about lhe num bel' of workmell engaged, their condition,
salary, ele.

As my commission to examine the state of ali mines in the pro
vince obliges me to direct myself to YOLl for the nbovo informa
Lions. 1 beg Lhat you will not fail, to kindly give mo the sarne at
your earliest convenienl'e.

At the ame timo I much regret not being- abla to pay you a
vUt from bere, as my pre ence is required at CapelIinlla &: En
cruzil hada wilhin Lhe next felV day , I expect however in a felV
weeks to vi. it lhe co,t1 mines at Calldiota and shalI then cxtent .
my voyagc to Lavras, where 1 hope lo have the honour of ma
king your acquaitance. I remiliu Sir.»

Your truly.- J. C. da Graça.

« Obtive resposta desta carla, a qual vem trtlduzida no seguinte
capitulo quando tralo das miuas de ouro e cobre de Lavras e Cu
çapava.

Em companhia do engenheiro Dabne, vi itei as minas de cobre,
vol tando em seguida á estanl:ia da Capell inha onde nos aguardava
o engpnheiro Luiz de Campos que devia ministrar-me informa
ções detalhada acerca deIlils.

Visitámos primeiro as galeria situada na parte superior de
uma sanga, di ·tante cerca de meia legua da estancia da Capel
linha.

A posição c largura dessas galerias podem er apreciadas no
ra cunho junto ob n. ia.

As di {feren tes ca madas de ca rvão são perfei tamen te bori on taes
nestas galerias e não mo tram augmento em lodo o comprimentú
de 3i metros, até u ua parte inft:rior; portanto, é de sUlJpor que
estas camadas sejam de uniforme grossura em grande dis
tancift.
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Das quatro camadas denominadas:

L" Camada de carvão..... 1) clm de grossura
2.0 15
3." 10
4,. a 30

sómente a ultima parece-me realmente propria para extracção,
uno só pOI'Que uma camada de menos de 25 clm de e pessUI'a nno
paga o custo de trabalho, uem mesmo na Europa, mas tambem
porque as tre primeira camad1s assemelham-se mais a uma
mistura de schislo titulllino u com laminas de carvão.

A ultima camada, a de 11. 4" de 30 c/m de espes ura, tem me
lhor appnrencia (de carvão) e .Ião está misturada de schisto, en
tretanto as ,lmostras que tr.ouxe contêm pyrite~.

PerOl mostrando diversas call1adtls encontradas n'um córte
que forma a entrada das galerias:

Terra vegetal

lArgilla .. '.' .
Schisto pardo {m,gO
Dito cinzento
Dito preto ...

Dentro das galerias:

Schisto preto..................... 15 c/m
Carvão .... " . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . 5 c/m
Schi:ito escuro.................... 20 clm
Carvão 00 00 ...... ·................ 1tí cl,n
Schisto escuro.................... 25 clm
Ctlrvão . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 1.0 c/m
Schisto e curo.................... l~O clm
Carvão , 30 c/m

Segue-se outra camada de scbisto pI'eto.
As galerias de exploraçrio são muito largas (3 metros a 3"', 4,0)

e em relação á espessura de carvão bastante altas (lm, 60), a'car
retando grandes despezas e perda de tempo.

As galerias principaes, tendo de con ervar-se sempre abertas,
teria sido sufficiente dar-lhes l m ,75 a 2 metros de largura, o que
de .::erto teria trazido economia de tempo e dinheiro.

OUTRAS EXPLORAÇÕES

A' direita das supra-mencionadas g-aleria , na direcção NO,
na extremidade da coxilha, apparece de novo o carvITo no fundo
de llma sanga e tambem em fl'ente na distancia de cerca de
200 metros para éste ao lado da coxilha.

Pnrece pertencer elle a uma outra camada differeute, contém
menos pyrites e quebra-se em grande pedaços chatos, pelo que
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é denominado carvão de tijolo. Esta camada tem uma espessura
de 30 a 31íCIll , inclinando-se fortemente para o NO.

Examinei em seg-uida os trabalhos situado cerca de 1/4, de
legua mais para oe te no percurso d!l mesma sanga. O carvão
aplJarece na supprllcie da terra e no fundo da sanga.

Muitas toneladas têm sido extrahidas para cxpericncias. O
carvão é de melnor apparencia e a camada muito mais forte,
cerca de 4,Ocm.

Quero crer que, si se aiJri~se um poço á distancia de 300 a 4,00
me.tros deste lagar na direcção sul, não só se encontraria carvão
mais espesso como de melnor aspecto e qunlidade.

D'ani dirigi-me com os companheiro poja e lrada quo segue
para o arroio Irapuá. na direcçiio de oeste, e á distancia de uma
legua e meia visitámos os ultimos trnbalhos. Me pareceu que o
carvão aqui ora de iufl:'i-ior qualidade em rela\:iio ao das outras
supra-mencionndas galerias, pois continha maior mistura de
linhito e schisto betuminoso. Creio terem dado prcferencia a
e to ponto por se aclHlr mais proximo do lagar de embarque, no
arroio Irapu:í.

Como no' denominados primeiros trabalhos, o carvão apparcce
á uperllcie da terra, nos lados de uma song-a profunda.

A galerias foram abertas com 3 a 3111,50 de Jal'go o 1m,50 a '1 111,75
de alto.

A formação é a seguinte:
Terra vegetal.
Pedra de arêa molle alUarella.
Pyrite' de ferro e enxofre.......... 5clU.
Carvão " . . . 35clll.
Schisto pardo..................... '1'",10.

O tecto ou céo desta galeria compõe-se d'uma pedra de ar'a
molle amarei la, provavelmente pertencnnte aO terreno terciario,
a qual !lcba-se separada do carvuo unicamente por um forte e
duro veio ]0 pyrites de enxofre, de cerca de 5cIl1 de espessura.
Ab,lixo do carvão encontra-se barro e schisto preto.

Para dar conveniente allura a estas galerias teve-se neces
idade de extraliir cerca de meio metro de pedra de arên ama

relia (yeIlow sand Lone), mas seguiu- e um processo que me
parece anti-economico.

Sào tre" as galeria. abertas ne te Jogar, correndo parallelas
umas á ou ra , tendo de comprimento cercn de 30 metros.

TRANSPORTE

A disLnncia das minas ao logar de embarque no arroio lrapuá
é de duas leguas. O carvão é tran porLado em quatro grnndes
carretas de quatro rodns tiradas por mulas, cnrregando cerca de
uma tonelada cada uma.
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A distancia a percorrer do logar de embarque á contluencia
deste arroio com o Jacuhy é de seis leguas; as. im, qBando as
arruas nno e tão mui haixils, é possivel a navegação de lanchas e
chatas. Não ha muito desobstruiram este arroio para tal fim.

O tran porte por tena até ao Pa so do Seringa, no Jacuhy,
sobrecarregaria muito °carvão, com o frete.

Nnda posso dizer quanto á qualidade do carvão da CapeIlinh,a,
pois ainda não o ana/ysei nem o qup.imei, quero crer, pOI'lÍm, que
este carvão pertence á mesma grande bacia que, entrando sob
S. Jp.ronymo, occupa todo o territorio entre a margem direita do
rio Jacuhy e a seiTa do Herval.

Todos os trabalhos e estudos têm sido pUI'amente superficiaes,
assim não se páde conhecer as camadas mais profunda, qual a
sua verdadeira inclinnção, extensão, limites, bem como a natu
reza geolog-ica cio sub-solo.

E' minha opinião que os concessionnrios deveriam proceder a
diver as sondagens em di(fe,'ente lagares e adoptar um outro
systema de tr"balho llJenos dispendioso.

E' esta a descrip~ão que posso dar relativamente ao que obser
vei; si ella não é mais completa, confe:Jso não ser eu o culpado,
pois nem um plano, nem um relatl)rio me foi pl'esente. Aqui se
encontra unicamente o que a vista põde ob ervar .

Foi enviado a verificar trabalhos e não a proceder a explo
rações; assim, achei-me como o milrujo, sem bussola que me
guiasse, e si o engenheiro Sr. 1. Campos nos não' tivesse acom
panhado, accre 'centaria tambem, e sem leme para governar-me.»

(João Cm'deiro da Gmr;a.)

Concessão ao tenente-coronel Antonio
Patricio de AZ8IUbuj a e Outl"OS

({ Pelo decreto n. 8519 de 6 de Maio de i88i foi concedido ao
tenente-coronel Antonio Patricia de Azambuja e outro permissão
para explorarem ferro, carvão de pedra e outros mineraes no
municipio de S. Jeronymo, sem prejuizo de terceiros. Reconhe
cendo estes estarem livres os 30, lj,o e 5° districtos, começaram a
e:rplorar o 80 di tricto, incumbindo o engenheiro de minas Eu
genio Dahne deste trabalho.

EXPLORAÇÕES NO 5° DISTRICTO

PllIMEIRA SANGA

Nas r.xplorações do 5° districlo do municipio de S. Jeronymo
encontrou-se carviio de pedra n'uma sanga funda que desce do
serro Butiá ao do Clemente, eguindo para o norte, lançando-se
no arroio do Conde. Esta sanga tem origem mui recente; era
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um banhado, mas as aguas excavaram a terra até cinco ou seis
O1E1lrns de profundidade.

Dou kilomell'os para o norte, no logar em que termina o gra"
nito, estlio bem vi 'iveis as camadas de carvão n'uma distancia
de 30 a 40 metros, terminando n[\ superficie da terra, pela parte
sul, e de cendo na direcção norle com li inclinação de Ui e/m por
metro, ii c/m por metro, no meio, e 6 e/m por metro no começo,
dentro da sanga. A primeira camada de carvão, na sanga, tem
01ll,50 de espessura na parte mais grossa, a segunda 8 c/l11, e
parando-as um conglomel'ado muito duro de i.lU,iO de espes
sura.

Debaixo destas camadas encontram·se diversas outras deschi to
preto, que não se pódem classificar como earvlio, apezar de se
acharem cllrregadas de laminas e folllelas carboniferas. No mappa
junto encontra-se o logar desta explorações.

O CHvão de ta anua, especialmente da primeira camada, é
de qu[\lidade muito re,:ular, bem lu tI'O o. queima perfeitàmente,
deixaudu pouca cinza, maS cuntém veios de pyriles de enxofre.

Esta sanga, que tomou o nome de sauga de carvão, diviue os
campos de Antonio Sonres de Carvalho e Demetrio Pereira do
Lago, ficando o primeiro a O. e o segundo a E. da me ma
sanga.

CAnvÃo EM OUTRAS SANGAS

Descobriu- e tambem carvão em uma sanga a O., distante
500 melros da primeira, e ainda ULUa terceira a dous kilometl'os,
na meSLUa direcção.

Nestas o carvão apparece debaixo d'agua mui irregularmente,
mas bem puro e lustru O, Póue-se Lem notar nas tres sangas
como se inclinam, na direcção norte, as camadas de carvão, tor
nando-se gradualmente puras.

poço

A' vista das explorações e de taes resultados, resolveram os
concessionarios abrir um poço para melhor verificarem as
camadas de carvão no seio do solo. O Jogar escolhido dista '150m

para o norte da linha em que termina o carvão na superficie da
terra (aIDeurement ') e 100 metros mais ou menos onde ca/(:ulou
o engenheiro encontrar a primeira camada, na profundidade de
15 melros.

Este poço foi aberto até á profundidade de 16"',75 em pouco
mais de 30 dias, regulando 20~ o metro exe;lvado.

Tem elIe 1m,50 de }argura e 2m de comprimento, é todo reves
tido de taboas, seguras de metro a metro por quadros de madeira
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de lei. A impermeabilidade das camadas superpostas favoreceu
este trabalho, nunca e juntando mais de 4 metros cubicos d'agua
em 2lJ, horas.

Encontra·se a primeira camada da profunflidade de 14111 ,79
com a espessura de 61 c; a segunda na de 11>111,79 com iO c/m de
e pessura.

Os ultimos dous metros acima da camada carbonifera se
compoem de um grés muito duro, favorecendo assim a solidez
do céo da galeria.

Debaixo da segunda camada de carvão se on1'ootra um schisto
escuro bastflnte compacLo e duro, o qual ainda niio foi perfu
rado.

Para cootinuaçiío das explorações, e.tão-se abrindo galeriHs de
1111 de largura e 1111 ,70 de altura, acompanhando as duas camadas
de carvão encontradas U'l poço.

A primeira galeria parLe do poço na direcçiío N., tem 7 m de
comprillleuto, a seg-unda dirige-se para o NU;., ahi eogl'Ossaudo
de 1 1{2 cm por metro o earv50 da primeira camada; tomaodo a
direcf;ão N., na exteo ão de setc motro telll. elle 0111 ,72 de
e ·pessurn.

A segunda camada engrossn na razno de 1/2 até 3/4 cu, por
metro, a pedra que separa <1S camadas dimiuue da mesma fórma,
tornando-se mais fina.

Observa -se que o carvão tam bem melhora de qualidade, tornan
do-se mais puro, compacto e com meuos pirytes.

Verifica-se do calculo das observações que oude a regularidade
das camadas acaba eng-rossam as camadas de carvão e desappa
rece a pedra, isto a 500 metros mais ou menos ao N. do poço,
do modo seguinte:

DIST,\NTE no poço PAltA O NORTE

GROSSUIlA DA xo l'OÇO 100 ".T.
_2JO mo .1300 meL.; 1,00 meL.\ ~O meL.

ia clmada........ 0.61 l.U 1.61 2.11 2.61 3.11

Pedra ............ 1.00 0.80 0.60 0.';0 0.2 --
2" camada ........ O.tO 0.35 0.60 1.8;; i. iO L35

Assim na distancia de 500 metros ao norte do poço . e deve
juntar a primeira com a segunda camada de curviJo, fonmlDdo
uma uoica. Tomando por termo médio só a metade da grossura,
ficaria sempre uma camada de carvão de mais de dOLls metros
de espessura.
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Deve ser exacto este calculo, visto dar-se o mesmo nos poços
feitos na primeira bacia de carvão no arroio dos Ratos da fórma
seguinte:

PROFU:-iDIDADE

GROSSURAS

Poço n. 6 I Poço n. 6 .

Da snporficio da torJ'a atõ aondo so onconLrou a ia
camada do carvão............................... io.BD 5.. 00

Grossura da in camada........................... i.H ioOO

Grosstll'a da pedra <Iiridindo a ia o 2a camadas de
carvão ' .. '" ' " .. . .. . .. . .. . 7.0í 0.2:;

G"ossllI'a da i" camada............................ 0.53 Li5

A distancia en tre os dous povos é de 37t.i metros. O poço n. 3
foi feito por James Johnson, distante cerca de 100 metros da linha
em que aca ba o carvão na superficie da terra. Segundo se vê no
desenho n. õ - n. 6 é o poço em que trabalham Hollzweissig & C."

Na distancia do 150 a 200 metros do poço onde a camada carbo
nifera tem engro. sado, desappareceu a pedra que dividia as duas
camadas, ficando a camada de carvão com a grossura de 1111,50.

Nas duas galerias do poço da concessão Patricia, a extracção de
carvão (em 8 1/2 a 9 m. c.) representa, livre de pyrites e bem
('scol hido, quatro toneladas.

Para di::lnte, onde a camada engrossa, podem 2 m. c. produzir
urna tonelada de carvão bom, escolhido.

A continuar o trabalho segundo o modo proposto pelo enge
nheiro, dentro de dous mezes se poderia tirar õ toneladas de
carvào por dia.

E' de suppor, porém, que os concessionarios levem os seuS
trabalhos mais longe, pois esta quantidade seria insulficiente
para se parleI' tirar resultado.

Otransporte actualmente só poderia ser feito em carreias, o que
ainda augmentaria o frete.

Sendo a distancia desta mina ao Jacuhy apenas cinco legu:.is j

melhor seria constituir um caminho de ferro barato, para o que
se presta o teniLorio plano, que teria de 3travessar.

Qnerer desenvolver a industria da extracção de carvão com
pequenos capitaes é tentamen que só trará resultados negativos,

O terreno onde está situado este poço é campo limpo, empre'
gado para criação de gado, pertencen te, como acima dissemos;
a Antonio Soares de Carvalho e Demetrio Pereira do Lago, que
permittil'am as explorações sem obstaculos.
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MAPPAS TOPOGRAPHlCOS E GEOLOGICOS E AMOSTRAS DE MINERA.ES
ENVIADOS Á SEORETARIA DA. AGRICULTURA

L) Mappa geologico e lopoO'raphico do terreno explorado.
2.) Mappa de perfis geologicos do pOÇO feito, da parte da sanga

aonde foi de5cober\o o carviio e da bacia de carvão.
3.) Copia do mappa geologico e topographico apresentados pelos

conces ionarios HolLziweissig & C.a em iSSO.
40.) Cópias dos diversos decretos que se referem ás explorações

neste municipio.
5.) Tres caixões contendo as seguintes amostras:

NO ia CAl!ÃO

Amostra n. iO. Carvão do pedl'a da i" camada oncontrada no poço.
Profundidado 1.4.79 - i5.40 motros. GI'ossura - 0.61 molros.

Amostra n. 13. Carvão da 2" camada oncontrada no poço.
Profundidade i6.1.Q - i6.5) motros. Grossura - O. iO motros

Amostra n. i8. Carvão da ia camada oncontl'ada na ia sansa.
Profundiuado 2.1.9 - 2.99 molros. Grossura - 0.50 motros,

Amostra n, ~O. Carvão da 7Ja camada oncootraua na ia sausa.
Profundidado 4.09 -4.i7 motros. Grossura-O.OS motros.

NO 20 CAIXÃO. AIlOSTnAS DR TRRRAS ENCONTRADAS NO POÇO

Amostra n. L Barro aronoso. Profundidado 1..0- G.O motr. Ul'ossura 5.0 motl'.
• 2. amarollo. 6.0- 6.53 0.53 >
• 3. trisueiro. G.53 - 8.5G 2.03
• 4. > pardo. 8.56- 9.81 0.85 >
• 5. Barrn trigueiro; 9.1.i-iO.31 0.90 •
• 6: Spath calcareo, iO.31-iOA6 0.i5 •
• 7. Barro tl'lsuoiro. 1O.46-il.64 Li8 •
> 8. pardo. H.6'.-H.79 0.i5 >
.9.8chistopardoduro.· H.79-14.79 30"
• H. Conglomorado. i5.40-15.65 0.25 >
• 12. Scbisto03curo duro. i5.65-l.6.40 0.75 •
• H. i6.50- 2 2 •

A:\tOSTnAS OE TERnAS B:iCONTRADAS NA PRL\IEIRA SANGA

Amostra n. i5, Barro aron030. Profundidado LO -L 75 melro Grossul'a 0.75 melro
• iG. , trigueiro. L75-2.07 0.32
• i7. 8ch;-to pardo. 2.07-2.49 0.42
• i9. Con~lomeraue. 2.99 -1•. 09 L 10
> 2L. Schillo pal·do. 1•. 17-5.47 0.30
> 22. escuro. 4,47-6.22 0.75
> 21. pardo. 5.22-:;.62 0.40
• 2~. oscuro. 5.72-5.62 O.iO
>2';' • puelo. 0,72-5.91 020
~ 26. Conglomorado. u 5.92- 2 • • 2

• 27. Terra encontra,la na mesma s'lOga, do logar aonde acaba o carvão
ató aonde principia o granito.

• 28. Barro o conglomorado; achados eIll divorsas camadas no a!Lo da
Coxilh., ao lado diroito da sans., cm bOlxo da Casa do portoiro
Cyrillo e eIll fl'onte ao Capão que tOIll lia costa da sanga.
Grossura das camadas visi \'ei; dous motros, com inclinação de
10° norte.
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Amostra n. 29. Granito do Sorro do Clemonto.
• 30. Pedra do arêa, distanto uIDa legua oosto da anga do carvão.
• 31.. Podra metamor,,"ica, distanlo uma logua IJordosle da sanga do

carvão.
• 32. ~Iadcira petrificada, quo 50 acha om grando quanlidado no barro

aronoso Iamoslras IIS. { o i5 l.
• 33. Carvão do podra da segunda sanga di tanlo do poço 300 molros na

dll'ocção 00510. Eslas amoslras romrn tiradas dobaixo d'agua.
> 34. CaTl'ão de podra da lercoira sanga, dislanto do poço 2; kilomelros

na direcção oeste.

A villa de S. J@ronymo, posto qun em estado de decadencia,
tem corotudo todos os elementos para tornar· se importante cidnde
indu.trinl. Além das riquezas que encerra o seu bello solo, pos
su~ va tos campos de pastagem porn criaçuo de gado, abundnncia
de mate1'Íaes, facilidade de tran3porte por agua com a capital, as
cidades do Rio Grande e Pelotas, e outros pontos da provincia .

.Em frente á villa de S. Jeronymo acl1a- e a do Triumpl1o, no
municipio do mesmo nome. Esta villa está no maior estado de
decadeucia, com tudo, como sua vizinlla, goza dos mesmos ele
mentos que a podem fazer prosperar em tempo não mui
remoto.

A' distancia de cerca de tres quartos de legua, na margem
direita do Taquilry, e tá a estação terminal da estrada de ferro de
Porto Alegre a Umguayan;l.

A' margem esquerda do Taquary, cerca de um quarto de legua
acima da villa do Triumpho, criaram os 81'S. Spalding Irmãos
urr.a importante fabrica de tijolos, telhas, carro, canetas, im
portante serraria, car)Jinlario, marcenario e empreitada de
obras.

Os Srs. Spalding Irmãos, Allemães, ndquiriram o terreno para
a fJbrica no dia iS de Dezembro de 1880, terminando ns obras no
dia i5 de Janeiro de i883.

Di põe elIa do seguinte:
Uma machina a vapor da força de 25 cnvallos nominaes.
Uma ~erra horizontal.
Duas ditas redondas.
Uma dita de vaI ta.
Uma machina para fazer il.OOO tijolos por dia.

> > > > 2.000 telha francezas por dia.
Um forno Hoifmann para i1JO.OOO tijolo.
Oito galpões para seccar os tij\Jlos e telha.
Ofllcinas de ferreiro, marce:.leiro e carpinteiro de carros.
Um rebocador da força de i5 cava lias nominaes.
Qnatro Innchões de rerro e madeira parn conduzir material,
A fnbl'ic;1 póde elfectunr o selIuinte mnterinl:
10 a i LOOO tijolo' por dia ou 2.000.000 por anno.
l.fJOO n 2.000 telhas. • » 300.000» •
400 metros cubico' de taboas e praochões de madeira por dia.
O trabalho de marcenaria attinge a média de 1.0 contos men-

saes.
A fabt'ica tem entregue 20 até 30 carretas por mez.
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ti6S000
a800

2;)000
(j,~000

Os tijolos podem ser fornecidos aos seguin tes preços:
Boa qualidnde na fabrica, por milheiro.............. 308000

em S. Jeronymo » , • .. • .. • • • .... 33/S000
Telhas francezas na fabricn (milheiro) .•...... ".... 80~000

em S. Jeronymo (milheiro) ... ,.... 85~000

O metro cnbico de madeira serrada e apparelhada vende-se de
60~ a 100~000.

Preço nns emprei ladas executadas:
Por metro cnbico de tijolos prensndos, .

de excavação de terra " , ' ..
de pedra solta .
de pedrei ra. , .

Obras de mndeira de lei de 80~ a 160~000.
Portas lisas e janellas 2iHOO por metro.
Dimensões dos tijolos, 0'01,30 de comprimenlo,

0111 ,145 de largura.
0111 ,07 de grossura.

A fabricn empregn 150 trabalhadores.
. São tambem dignos de nota, não só os magnificas predios que

os Srs. Spalding têm construido para suas habitações, como as
boas e hygienicas casa ·operarios (maisons-ouvri€H'es).

Não esqueço mencionar que os mesmos senhores têm lindas
plantações da aveia, feno e ai fafa, procurando desta sorLe de en
volver esta importante cultura, qne t,lUtO tem concorrido para o
progresso do commercio na Itepublica Argentina, procurando
tamiJem melhorar as raças vaccum e ravallar.

Termi nando esta de·cri pção, cumpre- me agradecer a generosa
hospitalidnde e o carinho que me dispens:Jrnm tão illustres
cavalbeiros.. -

(Jo:7,o COI'c/eil'o ela Gl'açc~.)

l\'Iin:l.s de OUI'{)

LAVItAS DE CAÇAPAVA

t A companhia das minas de ouro e cobre do sul do Brazil foi
autorizada por decreto de 3L de Maio de 1873.

Pos~lle esta companhia duas data de terr,ls, uma junto á fre
guezia de Santo Antonio das Lal'l'as e outra junto ii cidade de
Caçapava. '

Em Caçapwa marcarum'se dons veeiras cupriferos.
Examinei nm delles junto ao serro denominado dos Andl'ndas,

em terras de Pl'OIH'iodade do Sr. GerJldo Silveira do N'1scimento,
morador em C<lç~pava,
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E Le veeiro acha-se na estrada real que conduz a S. Gabriel.
C"rca de uma legua da villa de eaçapava, ne La esLradu, abriu- se
um poço com 1111 ,20 de profundidade, donde recolhi algumas
amosLras que enviei ao !lIinisLerio da AgriculLura, pal'a serem
ana Iysadas.

EsLe veeiro corre na direcção NNO.
MniLas pessoas o Lem examinado, segundo aqui ouvi do mora

dores do logar, porém aLé o pre:enle n:lda lenbo lido aLaI res
peiLo.

Segundo a opiniiio do illu Lre professor D,'. Audré ReiJouças,
o muuicipio de Caçapava po sue minorias ue cobre que chegam
a Ler fiO % de melai puro, encontrando- e a variedades Azu
ritho, Malachito e KlaproLhina, producLos lodos de grande \'alor.

Os veeiros que examinei no erro dos Andradas e cujas amos
tras vão ser analyslldas na Casa da Moeda decidirão i convem
fundir o minerio no lagar ou yendel-o tal qual se encontra.
Quer-me parecer, porém, que este minerio só daria lucro sendo
reduzido no proprio lagar da exploraçiio.

Porto de Caçapava existe carviio de pedra que se prestaria,
como succede nas minas de. Lota no Cllile, para reducçào do
mineria.

A villa de Lavras, hoje cabeça do municipio do mesmo no mo,
acha-se a 250m acima do nivel do mar e dista da cidade de Bagé
fiO kilom. Facil seria, pois, esLabeleceI· uma boa esLrada entre
esLes dous pon tos.

O rio Cam[lcuan passa pela villa de Lavras e tem suas nas
centes a 1fi kilom. a oesLe della.

O Dr. Gorceix, illusLre professor e director da Escola de Minas
de Ouro Preto, publicou em 187'1 nma imporLante noLicia sobre
as minas de LaVl'<ls. Assim, depois de tão notavel antoridade, não
me é dado entrar em detalhes sobre este a sumpLo.

Limito-mo, pois, a trunscrever, as informações qne recebi do
l!erllnLe e agente da Companhia de l\'lincrução de Lavras e a
dcscripção g0010gica do [Crritol'jo ostudado pelo DI'. Gorceix.

GEOLOGIA DO TERRlTORIO DI': LAVRA

Disse o profes 01' Gorcei x:
O planalto de Lavras pertence a uma formação de granito com

po Lo de elemenLo' gros eiro" que lhe dão o a peclo porpb)'l'oide.
Este mesmo granito consLitue a erra dos Tapes, de quo não

sijo mais do que simples rllmificações as serras das Asperezas e
do Velledas.

E ta formação deve ser colloe.ada no me mo hori~onte geologico
do gneiss met.allifero. da provincia de Mina Geraes· e porlanLo
sllperior aos glleiss porphyroides grana li feros da serra dI) Mal'.

A' pequena disttlncia de Call1acuan estas rochas tornalll-so
mais compactas, t.omalll uma structura mais porphyroide e
l1ll margem esquerdil enconLra-se verdadeiro prophyros de corpo
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mui silicoso. A povoação de Lavras est,í si tuada sobre estas
ultimas rochas, que em muitos Jogares dão excellente cantaria.

No meio de tae formações e tão situados os numerosos veeiros
em camadas de quartzo e de quartzito aurifero, ue cuja explo
ração se occu pa a com panh ia.

Nas visinhança de Lavras, a lnica dos granitos porphyroides
é em parte, algumas vezes me mo em totalidade, substituida por
pequenos crystaes de amphibolo hornibleude, pa sundo neste
caso a rocha, a syenite.

A apparição deste.mineral é ligada a uma serie de ele'loca
çõe e de erupções de rochas volcanicas contemporlllleas do eJ;lri
quecimento dos veeiros auriferos e da apparição dos mineraes ue
cobre e de cllumbo. .

As falha occupadas pela camadas de quartzitos correspondem
a laminas onde as aguas carregadas de silica originaram pode
rm:as acções geyserias, a. quaes se manifestam a uma grande
distancia na rocha includente, transformando as arêas em quart
zitos e formando no moia ou na superllcie depositas do qual'Lzo
byalino.

O estudo dos veeiros de quartzitos auriferos de Minas Ceraes
levaram o Sr. Liais a explicaI' assim estas curiosas formações de
ver.iros em camadas com as quaes as de Lavras têm a maior
analogia.

A direcção - E 20 . - O 20 S. de que pouco dilfere a dos
principaes accidente do terreno, eixo da grande falha corre 
pondente ao banhado do Seival; a pequena serra da Mantiqueira,
e os phenomenos que observei em outros pontos da provincia,
m'as fazem collocar na época terciaria e rererir á ullima suble
Vação, cuja acção estendeu-se por quasi todo o imperio tio Brazil.

O amphibolo vai-se augmentando ao pas~o que se approxima
a peninsula comprehendida entre os tres Camacunns designados
pelos nome de Canuzcwln de Lnvras, Camllcl/an Chico e Cama
cuan Grande. peninsnla onde se acham situados o veeiros
cnpriferos de Vieira Bueno. .

Junto a esta localidllde, varias veeiros de diorite e de amphi
bolite se cruzam em todos os entidos formando pequenos clilces
na superficie do solo; os porpbyros impregnados de amphibolo
p.assam a uma rocha verde imitante como aspe!lto exterior aos
melaphyros, tios quaes devem comtlldo, creio eu, ser eparados.

No fundo do vallados e"tas dlfTerentes rocha formam ca
madas, e agfYlorneraçõe~ que se podem ver até perto do ponto
de conf1ueneia do Camacullll Grande e do Camncllan de Lavras.

Todos os e tudos que pude fazeI' nesta região leva m-me a
llpproxil11ar as jazidas metalliferas qne ahi têm ido de,cobertas,
das jazidlls Ião bem estudadas do Chile, as quaes deram já os
mais slltisfactorios resulLados e olJerecem numerosas explorações
em plena via de prospel'idade.

Na verdllde desde o primeiro aspecto é Dotavel a uniformidade
das leis dos phenomenos que em tamanha extensão originaram a
formação destes terrenos metalliferos.
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Esta idéa de unirormidade póde servir de guia, tanto no es
tudo, como na exploração dos veeiro , e nenhuma duvida ha de
que seja ella de grande utilidade para que se possa dar ao tra
balho d~ Lavras uma direcção racional e em relação com a im
porlanC18 que merecem.

PERFIS GEOLOGlCOS

TelTenos entl'e os rios Jacllhy e Camacuan

Direcção Rio Pardo e Encruzilhadn.

Formação

De Rio Pardo até Encruzilhada.- Conqlomerados e tabatinga
sobrepo. tos á bacia carbonifera, que atravessa o rio Jaeuby e
corre numa grande extensão. Apresenta-se em seguida o schisto
argilloso e arenoso e o grauwacke, seguindo·se os quartizitos a
mica e ó gneiss, sssentando sobre este ultimo uma formação de
schi to ~nlcoso.

Vêm depois o granito e o gneiss, de que se compõe a serra do
Hervnl, encontrando-se fortes depositos de spalLh·calcareo e
outras variedades.

O marmoro que se tem extrabido e entregue a industria en
contra-se na direcção do Comacuan, na extensão de duas leguas
no campo que pertenceu a Feli~berto Borges e é hoje propriedade
de Manoel José da Silveira, escrivão de orphãos do municipio da
Encruzi Ihada.

U decreto n. S093 de 14, de Maio de 1SS! concedeu a Raphael
Fortunato Berreto de Azambuja e Franci co Martins de Menezes
permi 's<io por dou annos para procederem li estudos de explo
ração de mineraes no município da Encruzilhada. Até o presente
ainda não procederam os conces ionarios a nenb um estudo.

Direcção Cachoeira a çaçapava.

F01'mação

De Cachoeira até Caçapava.- Apresenta-se mais ou menos com
as mesmas variedades que as dos terrenos entre Rio Pardo e En-
cruzilhada.' .

(João Cordei,'o da Graça.)

LAVRAS DE SANTO ANTONIO

« lia mais de cincoenta annos, descobriu-se a existencia de ouro
no lenitorio da freguezia de Santo Antonio de Lavras, municipio
de Cnç:Jpava. Algumas nreias auriferas provenientes de al!uvi.ões
modernas, lavadas em baeta, deram provavelmente os primeIros
indicios da presença deste preciosQ metal.
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i'\'Ias estes trabalhos só viel'am á tomaI' uma certa imporlancia
com a explol'ação dos veeiros aUl'iferos descolJel'los pela primeil'a
vez em 1835.

El'am sel'viços emprehendidos por particulares, que os faziam
moendo o minerio, ou a mão, ou por meio de pilõe movidos por
pequen~s I'odas hydl'aulicas de madeira. A falta de capitaese de
conhecimenlo na direcção das minas, não permittiram, porém,
que semelhantes trabalhos tomassem grande desenvolvimento.

Os veeiros eram alacados a talho aberto por córtes feitos de
allo a lJaixo, na direcção dos mesmos veeiros, mas onde mal se
ensaiav.am rudimentos de galerias.

Os primeiros explol'adores limitavam-se geralmente á trabal hal'
onde o omo era visivel á olho llÚS, e a aproveitar pequenas
agglomerações aurifel'as (manchas) esparsas de um modo muito
irregular nos veeil'os.

Estes tl'abalhos interrompidos pelas pel'turbações que agitaram
a Provincia, tomaram uma certa amplitude de 1865 li 1870, e
promoveram a formação de uma pequenina povoação com o nome
de Lavras, [nome que se encontra designado em outros pónlos da
America e da Europa centl'os de exploração de metaes pre·
ciosos.

A propria riqueza de certos deposito de arêas attrahira a atten
ção do Governo, que pl'ohibiu a lavagem deli as, encarregando
um inspector especial de velar pela explOl'ação daqnelle OUI'O.

Possuindo a companhia de minas de ouro e cobre do Sul do
Brazil o privilegio de pl'oceder a esta exploração, cessaram os
trabalhos particulares, e cederam o lagar aos I'econhecimentos
methodicos, a construcção de edif1cios e a eolloeação do mate·
rial desta eompanhi:I,

As terras oceupam as àua's mal'gens do Camaquan uma exten
são de 8.788.500 braças quadradas, formando uma ell ipse irre
guiaI', cnjo maior eixo é dil'igido de E :i O, e ncham-se situadas
a 30°, 28' de latitude e 11°, 53" de longi Lude, cm relação ao me·
ridiano do Rio de Janeiro. E te terreno fien na encosta do planalto
que se estende de Bagé á Cnçnpava, pertencente á Coxil ha Grande
a qual forma a linha da divisão das aguas do rio Santa Muria a
O. e de Camaquan' á E.

E' fOI'mado esle planalto, cujo cimo cOI're de N. :i S, por uma
serie de collinas baixas, arl'edondadas e de llma gmnde unifor
midade de a pecto. O unico ponto saliente no meio da campina
é a collina da Mantiqueira. situada a 8 kilomelro' Sul de Lavras
e cuja direcção e perpendicular á do cimo da 80xilha Grande.

A altum de Lavras sobre o nivel do mar é de perto de 250 m,

a de Bagé não póde sei' inferior a 150111
, o que dá uma ditrerença

de nivel de 100m entre estes dous pontos, distantes um do outro
mais de 60 kilomelros.

O Camaquan cujo volume é de 700 litl'os por segundo, nasce
14 ou 16 kilometros á Oesle da povoação ele Lavras.•

(Hc1wiqnc Gor'ccitl'.)
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P1l.osphato de cobre
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« O SI', Virgilio de Helmreichen trouxe da E tancia de Carva
lho, que está situada cntre Alegrete e Uruguayan<l, amostra de
PbosjJboro calcito incrustado em oxydo cuproso muito (Jnro ; as
pe, soas daqueiles lagares lbe assp.guram que se encontra grande
pOl'Ç30 deste llIinernl dis emiuado pelo campo.

O Muzeu Nacional possui a já amostras desle mineral 150 digno
de ser explol'ado, já pela ua riqueza, e já pela implicillade do
processo a que deve ser submettido, »

(SOCIEDADE YELLOZI.\N,~,)

Jazidas de cobre do QuarahYDl

« O Governo Imperial concedeu a Ignacio José Ferreil'a de Moura
privilegio para lavra de cobre no município de Uruguayana, Pro
vincia de S. Peclr(\ do Sul.

Tendo o SI', Ferreira de Moura apresentado os eus estudos,
foram elles approvados pela ecretaria de estado, obtendo em se
guida privilegio para lavra.

No intuito de organizar uma companhia dirigiu-se o conces
sionaria a Londres onde fez acquisiyão de bombas e sondas para
as explorações,

Dirigi-me fi Ul'Uguayana e em companhia do engenbeil'o
Pedl'o Bel'Udes y Primavera visitamos a conce.sno Moura.

O log-ar onde se estão fazendo os trabalhos é m lerrns de pro
priedade do Sr. capitão .Toão Carvalho, ui tanle cinco leguas e
meia da cidade Uroguayana.

A e Irada é toda campo limpo qne serve para criação de gado,

GEOLOGIA DO TERIUTORIO DE Q AIlATlTM

A geologia do terrilorio se compõe de rochas igne:1s perten
centes ao grupo dos porphyros amphilJolicos e pyroxenicos que
appal'eceram na formaç50 das rochas sedimcutarias do periodo
secundaria e lerciario i nferiar,

As rochas vlllcanicas que appal'ecem como cruptiv,ls o que
atravessam os por[1byro consi lem princijJa/mente de diorilo;:,
basaltos e traquito .

EXPLonAçõEs

Aunos alraz N;lthaniel Plant abriu um poço para exploração de
cobre na distancia de tres kilometros e moia da casa do morada
do Sr, capitão .Toiio Carvalho. ao rumo S S O.
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290 - 4,4,' - 56" S
i3° - 58' - 53"
30° - 32' - 30" S
13° - 32' - 59"
30° - ii' - i2" S

Affirmaram-me ter esse naturalista extrabido g-rande quanti
dade de cobre nativo que fizera transportar para Inglaterra.

E te poço acha-se actualmente cheio d'agua e como não tive 
sem ainda chegado as bombas de esgoto que o conce.:;sionario
esperava, foi·me impossivel proceder alli a qualquer estudo. Com
tudo desejando põr a descobel'to o veio empreguei diversas vezes
a dynamile, sem que tirasse resuILado.

Outras explorações foram nesta mesma occa ião tentadas junto
ao leito do arroio Capivary, que se lança doze Jeguns abaixo no
rio Quarahym, porém tambem sem resultado, quebrando-se
muitlls vezes os alviões de aço empregados na perfuração da 1'0
cba.

No arroio Capivary vê·se distinctamente o veio cuprifero sobre
o quartzo. Eucontrei pedaços de quartzo com cobre nativo,
porém em tão diminuta quantidade que só empregando a lente
se podia distinctamel1te apreciar.

Só, pois, dispondo de apparelbos proprios se poderia conhecer,
si as minas de cobre do Quarahym pagam a exploraçfto.

Como disse, o concessionario esperllva os instrumentos precisos
para definitivamente atacar os diJl'erentes veeiros.

A cidude de Uruguayana está na: .

Latitude ... ' .... " .•......... " .•.......
Longitude oeste do Rio de Ja neiro .
Latitude da J)arra do Guarupá , ' .
Longitude da barrn do Gua rupá, O. R. J ..
Lalitude da barra do QuaralJym .
Longitude da barra do Quarnllym O. Rio de

Janeiro. H,o - 29' - 20"
Variação da agulha , . . . . . . . . . . .• 6° - 3D' - O".

O estado de progres~o em que se acl13 a cidade de Uruguayana,
bem como a facilidade de transporte de que dispõe quer pelo rio
Uruguay quer pelas boas e faceis estradas de rodagem, além de
que em tempo não mui romoto alli será o ponto terminal das es
tradas que partem de ))orto-AJegre e Rio Grande, fnem acreditar
no bom ex-ito da empreza que e organizar para lavrar as jazidas
de cobre.

Ainda em companhia do engenheiro Primavera percorremos as
costas do Uruguay e Quarabym sendo minha opinião que a geologia
do territorio é a .mesma acima descripta, e se bem que affirmem
terem encontrado vestioio de carvão de pedra principalmente na
embocadura do Ibicuy, não posso com tudo affirmar.

Incontestavelmente eria de grande apreço a descoberta de
combustivel mineral neste logar, visto estarem muito devastadas
as mala que margeiam os rios Uruguay e Quarahym, devido
ao grande consumo de vapores que navegam no primeiro destes
rios.»

(João Cordei1'o da, Gmça.)
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« Segundo as amostras, divel'sas e em grande numero, trazidas
pelo 111m. Sr. Ignacio Jo ó Ferreira de Moura a meu laboratorio
de metallurgia e docimazia da Escola PolyLechnica, eu con igno
nas linhas que seguem nH'U parecer sobre a imporLancia techuica
e econumlca das jnzida Capriferas ncima iudicada .

Os estudos physico-chimicos que empr(~hendi sobre as mais
diversas amostras (que eu con"ervo em parte em minha col
lecção e da- quaes uma outra parte acompnul13rá este relataria)
ao mesmo tempo que as cOllsiderações geolo.Qicas que es as amostras
podem suggerir, me condllziram a dividil' em dous grupos per
feilau ente caracterisados as jazidns caprifera de Quarahym:-
o grupo dos Stoclr.wel'ke e o grupo dos Filloos (ou veeiros).

E sas dU:ls especies de jazidas distinctas, ão talvez ligada uma
a outra por algumas relações de geog-enia: porém technieamente
ellas são perfeitamente independentes uma da outra: - a explo
tação de uma não implica a nece sidade da explolação da outra.
Cada Ulll3 dellas deve, pois, ser estudada separadamente, por si
mesma si des e duplo estudo se podesse deduzir a conveniencia
da explotação de ambos - Stocl werke e Olloos, tanto melhor,
Se não decidnmo-nos ou por uma ou por outra; a menos que não
sejamos obrigildos a regeil1lr ambas.

Essas relações, aliás, que interessam em um grão tão alto não
sómente o estudo das jazidas sob o ponto de vista scientifico como
tambem sob o pon t.o de vista technico, não podem ser estabelecidas
de uma maneira satisractoria senão sobre O" logarrs menos
lN SITA - por meio de um e ludo geologico aprorundado da região.
As amo tras por si sós nãu d<lriio senão indicações mais ou
menos proveit.o as, mas inteiram{1nte insufficiente. Todavia, por
meio dos materiaes que tenho em mães, me ten ho esrorçado para
obter o m~ior numero de inror:nações que eIle possam dar-me.

As duas jazidas de Quarahym não têm a me ma importancia
economica, além disso; pois, salvo ca os especiaes, o Stockwcrke
não valem os filloos e as jazidos em questão parecem antes
entrar na regra geral do que con titl1ir uma excepção.

Sem duvida os dons gT'UpOS de jazidas não são me mo contem
poraneos em sua for01açiio. Sna natureza, tanto quanto sua fórma,
é bem distincta. O seu facto commum fundamental é que ambas
são jazidas exclusivamente Capl'i{ems.

Quanto ao mais os estudos e~analyses seguinte estnbeIecel'iío as
snas condi~ões officiae .

i. o o GRuPO DO STOCKWERKE

Esta jazida se di tingue principal e es encialmente pelos faelos
seguintes:

A materia metalJifera que enche evide,~temente a rendas e {?'{?stas
da rocha é o cobre nativo, taes outro metal ou minereo apparente.
O cobre nativo alli acha-se em vewsinhas (veinulas) enchendo a
fendas e frestas da rocha e, em certos logares em que a agua,
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mni: ou menos carregndn de ncido caruonico outros agentês
atmosphel'icos, penetram nessas fenda, o cobre nativo passon
por combinações diver5as e que são ns segninte , IJrincipnlmente
visiveis nns partes superiores (nas njJl'oximações do C/wpéo de
(el'ro) da rocha.

a) Cobre nativo.
b) Cnpl'eto ou cobre oxydnlado, Cu,O ou Cu',
cJ Malachita ou cobre cnrbonhydrntado (verde) Cu' CH.
d) Azurita ou cobre carbonbydratado (azul) Cu 3 C', H.
e) Silicato bydrntado de cobre ou chrysoholl Cu Si H',

Uma io terrogação, cuja resposta tem uma importancia decisiva
sobre o valor do Stockwerke é esta: «O cobre nativo, que é
evidente lias fendas e frestas da rocha, e tn elle disseminado Iam·
bem na massa intacta da rocha mesmo ou não se aelta elle sell30
em suas fendas e freslas? •

No primeiro cn o a parte mHallifern será contemporanea da
rocha nativa mesmo e no ultimo aquelle não será senão uma
formação po lerior, No pl'illleiro ca o elle o cobre de origem
eruptiva e no ultimo é o etreito de innltraçõe; pejas a"'ua C;1['
regadas de l~ombin<lçõe; cuprifera em solução, cujos deposito~

Jllrtallico~ fornm produzidos pelas reacções chimica" que nhi
roduziram os sac' de cobro depondo-o em estado metallico,

Eu emprehendi, para responder áquelle impol'lanle quezilo,
nm cstudo especial. A principio busquei verificar~:i eu encon
traria cobl'e disseminado (enigr:> prllngl) na massa rochosa inlacta,
]lar meio de instrumento' angmentalivos de aplica. Esse meio
respondeu-me negativamente, apezar dI) maior cuidado com quê
pr'ocedi ás indagações; pai' toda parte onde ell pude destiog-uir o
menor fragmento, crystnl ou veiozinl1o de cobre, düscoiJri Jog-o o
c:tlwl que religava esse deposito aos outros depositas de cobre,
canal mais ou meno' attac,ltlo pel.1 agua que por elle infil.trava-so
allacando a rocha de ambo os lados,

Além disso, havendo eu verificado na rocha nm grande nnmero
de nodolns wl'des, que por vezes cllnsLituem quer por si sós cerlos
pedaços da rocha, investiguei si essa coloração verde seria de
vida á presença do cobre, sob a fórma de silicatos ou carbonntos.

, Depois de t~r com o maior cuidado recolhido da~ diITereotes nodo
las uma quantidade sulllciente deste material reduzido a pó en o
sujeitei por diversas vezes a uma anillyse qualitaliva, amai,>
cuidadosa e por ella reconheci qUtl a ·cur verde dt1sse mineral é
devido ao l)fotoxyd? de (el'fO combinado llhi com selicato mul
tiplos, e que por todo' os cal';Ictel'eS phY'ico-chimico' reunido,
deve cla sincar eSia sub;lancia verdi) COO1mUIll na parle intacta
da rocha cor,lO uma nngitn ou hOfl/b!ende (a cle tinguil' ainda por
trabalhos posteriores) e nas partes decompo tas da rocha como
uma zeobilta da e [lecie c:onllflcida sob o nome de Pinguita, tão
commum nos melaphlos de Baclem em Zwiclean e outros,
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Portanto em resumo a rocha, como tal, niío contém em ua
massa eruptiva o cobro, nem disseminado como melai nativo
nem no estado intimo do combinariío com um de seus minerlles
constiluintes ou accidentes, .

Um estudo ao qual devi entregar-me logo que foram apreseJ~

tadas a amostras, ao lado do reconhecimento da contemporanei·
dade do cobre com a rocha e os 'Jutros factos estabelecidos acima
- foi o de determinar a natureza, a geogenia o o papel mesmo
que representa a rocha na formaçfto geologica e na jazida cupri
fera, Desdo logo eu devi reconhecer, pelo complexo de seus
caracteres essa roclJa sendo de origem ignea. E' uma rocha posi
tivamente eruptiva, que póde er classil1cada como um Qrimstein
por diver os motivo', tanto como por outros motivos, principal
mente por suas numerosas (Ol'lnrt.ÇÕ1S ::eolithicas, como uma
7Ilétaphym,

Um estudo mais completo dessa rocha se acha em via de sei'
realizado, por meio d'anatyses cltimicas q/(Cllitativas e quantitativas
e por meio de placas del.'1Cldas sob o microscopio. O que no in
teres a principalmente agora é sua góogonia e seu papel najazida
cuprifera. E sa rocha, po itivamente eruptida, [,trr.vessa sob a
fÓl'ma de Dy.\·es terrenos cuja nátllreza nfto sei ainda precisar,
nem classiricllr geologicamente por falta de materiaes, pois que
não se me trouxe Llma nnica amo tra das rochas que devom
achar-se om contllcto com a rocha eruptiva em fJuestiio. Esta rocha
oruptira aliás expaudiu-se, cobrindo muitas Jegna de terrenos
na Provincia do Hio Grande do Sul. Elia aflora e e oleva sobre
os terrenos ordinarios dll rogi:io om muitos logare dessa pro
vincia, notavelment.e nas immediações do QuaralJym e nas da
Colonia Milit.ar do Alto Urugnay, donde eu possuo amostras seme
Ibautes á de Quarahym.

Enfim sou informado de que a mesma rocha encontra-so ainda
no Hio Tibagy, aQuente do Paranapanema, na Colonia Militar de
Jatahy na Provincia do Paraná, o que dará a idéa de grande área
que semel hante formação póde nbrallger no Brazil. As Icolithos
que formaram, se tem formado o continuam a formar- e na.
lendas e frestas dessa rocha pela acção da agua e a hydrotação o
formação de nova comiJinllção de seu feld pathos primitivo' são
pri ncipalmente os pin.qenitrr.s (verde) a apopliytitas (em lami
nasinbas mui brilhante) o as nnttolilns (em agullw ) ; enfllll a
cal cal'bonatada (spilth calcal'eo).

Voltando á questão do cobre, ou digo que, si es'c metal fosse
contemporaneo da rocha mesma, isto é, i elle ahi e lIC]W se
c~isscmillado, como os cfj' taes de lIJas a rochosa me mo, r.IJo scria
lambem de origem ignea O· se e palharia em toda a mas a da
rocba, o que não é o ca o como já o verificamos. Talvez cm cel'to
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Dy1 es dessa rocha que me são ainda desconhecidos, achas emos
nós o cobre nativo contemlloraneo da rocha e disseminado em sua
ma sa, portanto d'origem ignra, o que teri" p~ra a pxplotaçào, do
ladl economico, uma impol'tancia especialissirna.,. E' n que resta
ainda verificar sobre o terreno por meiu d'indagações mui bem
dirigidas, e d 'pois di so, por meio de novas investigações opticas
e de l1Jboratorio. E~t.a consideração não é para d' prezar·so; pois
que e te modo de apre~entar-se. da parte do cobre, é assaz fre
quente. Eu me recordo de ter visto em mais de uma collecção e
mesmo na natureza fact.os semelh~ntes. Nútavelmente osposphy/'os
que atravessam os terrenos carboniferos de Iwckreu na Saxonia,
traZl\m em sua massa crystae e laminas de cobre evidentemente
contemporaneos da rocha, tendo ernpção com ella. Portanto,
diante da po sibilidade de er o cobre uma part.e integrante da
rocha eruptiva mesma, eu devo proceder ás analyses opticas e
chimicas já indicadas e investigações in situ devem ser tentadas
ainda I ara bem estabelecer este ponto.

Em conseqnencia,- Salvo e te ponto ainda a determinar nos
lagares mesmo - resulta de uma maneira indubitavel que nas
amostras que eu sujeitei ás analyses, o cobre e suas combinações
se acham alli ómente em veiasinhas (veinu/a ) enchendo as fendas
e fréstas da rocha. Isto e~tabelece peremptorwmente a natureza
da jazida : é um Stocltwerke não um Stack.

Póde-se verificar em mais de sessenta amostras da rocha que
o cobre nativo, accompanbado mais ou menos de .QU{wtz no
estado de agltata, - o atravesse em uma multidão de veiasi
nbas. nos m:Jis diversos sentidos, sem a menor orien taçno, como
acontece com os verdadeiros pillares, por mais delgados que alie
sejam.

Elias nno são mai de que °preenchimento, posterior á erupção
da rocba, - por cobre nativo e agatba -, de todas as fendas e
fréstas devidas ao resfriamento da massa eruptiva ou a outras
causas ainda. Elias são portanto um deposito metalUco d'ol'igem
aquoza. E' por i so aillda um stockwerk no verdadeiro sentido
da pahlvra, scientifica ou technica, mas cujo valor não póde ser
determinado como jazida caprifera enão depoi do.' estudos mais
aprofundado, ba eados sobre indagações in-situ, sobre as con 'i
derações geologic[ls a mais serias e sobre a geogenia das rocbas
e dos mineraes ou metaes que a empregam, as iOl como sobre as
analyse" qualitativas e quantitativ,ls a mais criteriosas, por uma
escolha cuidadosa nas massa miner~e., de maneml a ter·se por
meio de algarismos em miniatura o que deve ser a jazida em
ponto grande na natureza mesmo. Só a estas condições, Fe poderá
estirn81' atear metallico do stocl werlce c por ahi decidir-se a
empreheuder sua explotação ou a abandonal-a como contraria aos
interesses economicos.

Uma analyse foi ta com ° maximo r.uidado, escolbendo eu os
fragmentos cla rocha das diJIerentos amostras desprendidas com
o maiol' critel'ium para ter em ponto pequeuo a imagem do que
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póde conter o stockwerk na natureza, deu-nos os seguintes
resultados:
Quan Lidade empregAda da rocha me

tAllifera (finamente polverisada
para a analyse).................. 33,2i375
Cobre encontrado:

10 desprendido mecanicamente da to-
cha por meio do paivcrisador. . . . . 0,sr·5620

20 em fragmentos microscopicos mis
turados com a rocha depois de
penerado, e dozado no estado de
sulfureto de cobre: Cu = 0,6377

Sulfureto de cobre Cu 2P = 0,0948
(CU2P: contendo 79,8 % do Cu.)

Cobre correspondente... . . . .. . . .. . O, 0757

Assim o cobre corresponde a i,92 % da rocha meta IIi fera. Ar
redondando os al~ari mos, nós podemos calcular em 2 % mais ou
menos a quanlidade de cobro conLido no stockwerke.

As considerações economicas que se poderem basear sobre isso,
dependerão das condiçõe technicas e economicas da mão de obra
e dos transportes que devc3m ainda ser estudaLlos.

Em todo caso haverá no stockwerko porções em que as veiasi
nhas de cobre se crusam, donde maiores porcentAgens que aquella
acima indicada, emc!uanto que em outras porções se deverão en
contrar lagares em qne ella falte. Uma concenlraçno de cobre
nativo em alguns lagares do stockwerke é de esperar e sobre essa
possihilidadc3 um estndo in loco demonstrarei a vantagem ou não
da explotação do stockwerke.

20 o GRUPO DOS FILLONS (ou VEEIROS)

Os matel'ines dos fillons se distinguem á simples vista dos
do slockuerke .

.Não é mais uma rocha cujas fendas e frestas irregulares,
quaesquer e sem direcção sejam preenchidas ou impreglllldas de
metal ou minereo como aquelJe. Nós nos achamos aqui em
presença, segundo as amostra que eu examinei, de um verda
deiro [lIIon seguido, mais ou menos variando 1301 sua pos ança;
porém con ervando o me:mos caraclere qualitativos, variando
nliá no teor em minereo egundo os diversos ponlos do
Jillon.

As amo tras que eu estudei não trou'{eram com igo fra
gmentos da rocha qne esses fillon atravessam no estado intacto
do modo a permittir o estado delle. Por isso não posso dizer si a
rocha é de natureza mesmo da do stockuerke ou, de uma maneira
precisa, si é uma ou outra.

Ao maximo eu posso dizer, segundo o pl'oductos da decom
posição dn rocha matriz atravessado pelo [llIon e que este
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apresente em pequena quantidade aglutinado ainda contra seu
tecto e seu mUl'O e quo consiste em argUta mais ou menos fel'n~

llinosa e quarlzosa, - que a rocha é cryslaUn3, podendo, de resto,
ser lambem um granito, um gneis ou um micaschisto como uma
rocha porphyrica,' dioriLica ou oulra, ou como pflr oxemplo
a do stockuerk.

Quanto ao fillon mesmo, eis o que !la de interessaute. A
sub tancia melallifera que o preenche o sulful'eto de cobl'e ou
chnlkosina Cu' S (ou S segundo a nolação mineralogica) é um
minereo cujo teor em estado de pureza em cobre pódo attingir
79,8·;'. Ao lado desta materia essencialmente metatifera se acha
a qanq(~ da filiou, = quartzo, = mui abundante o dominanl"O
mósmo, que em certos lagares o empobrece tanto em chalkosina
que ella torna-se inteiramente a unica materia do Ollon, apenas
colorido pelo silicato de cobre, o que elle communica a côr
verde do diopta::io. Nas partes do filiou que foram sujeitas
á acção da atmosphera acham-se as substancia communs nes e
caso o que são por suas côres tão caracteristicas das jazidas
de cobro.

Essas substancias, deviçlas ao aLtaque dos mineraes sulfu
reta dos ou oulros de cobro pelos agentes almosphericos e que
constiLuem ao lado do ulfureto de cobre e da ganga as materias
dos fillons são:

Lo A c!lalkosina ou sulfurelo de cobre Cu~ S.
2.° A caprila ou oxydaleto de cobre Cu' O. "
3. 0 A malactito ou carbonato verde de cobre Cu; C!l.
(j,. ° A aznrita ou carbonato azul de cobre = Cu 8 C' li.
5.° O salicHato de cobre ou chrysolJolI = Cu Si H'.
6.° A ganga, que é inteiramente quartzasa=Si.
E ta ganga, quando ella não é tornada "erde pela presença

do silicato de cobre que diluiu- e em sua massa, quer na occasião
de sua formação mesmo, quel' posteriormente pola acção da
atmosphera, é quartzo PU1'O que vai desde o hyalino até o quartzo
opaco ou leitoso. Eu nào pude reconhecer om uma unica parte
desse fillon o cobre nativo, a materia essencial do stockuerke
o que os apprexima antes do que os separa quanto á épocha
e ao modo de sua formação.

De todos os productos do fillon os unicos utilisaveis para a
extracção metallurgica s50 :

LO O Sulfureto do Cobre.
2.° Os Cupritos e Carbonatos verdes e azues.
3. 0 O Cobre nativo, aliás subordinado em quantidade ás outras

substancias do OlIon, ao que pareco.
Uma analyse quantitativa nas matcria dt)sses fragm()ntos de

fillons das amostra não conduziria á cousa alguma de ~ositivo.
Preferi portanto a isso em outro estudo mais util por mais

concludente.
Fiz uma determinação de pesos especificas nas diversas amos

tras para indagar com que quantidade de sulfureto de cobre e
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outros productos cuprifero subordinados a esse millereo se po
derá contar si todo 0011011 seg-uir as proporções dos fr'agmentos
estudado, o que serú uma base util para as iuvestigações ulte·
riores ; porém não para a explotação mesma que não deve ser
decidida senão depois cios estudo especiaes in loco sobre os Ql
lons, sua orientação IJ declinaçlio, slla pússetnca, enriquecimento,
crnsamentos, etc.

Nós coUocaremos os eguintes algarismos sob as vistas dos
interessados a depois sobre elles faremos nossos commental'Íos.

Desde lag'o faremos uma classificação das diversas amostras por
numero d'ordem e de valor em contendo cuprifero de modo a
permHtir veriücações uI teriores,

N. 1. Um fragmento de fillon de 0lll,03 a om,U4. de po~sança. R'
a mais rica das amostras em sulful'eLo de cobre e cOH'-tém os pro
duetos acima, nomeados pelo atlaque desse minereo de cobre
pelos agentes atmosphericos. OSulfureto de cobrejá é ahi visivel
mente assá abundante; elle acha·se todavia subordinado ainda á
gemga silicosa, tinto com silir:alo de cobre que a torna tão verde.

N. 2. E' uma serio de 3 fragmentos de filiou, p.breem s!tlfu
?-eto de cobre, e onde a parle dominante é quartzo colorido pelo
silicato de cobre.

N. 3, E' uma amostra de Ollou sem 3ulfurcto de cobre appa
rente e onde toda a massa é quartzo colorido pelo silic~Lo de
cobre em pequena quantidade, o que foi demonstrado por um
ensaio qua Iitativo.

N. 13. Todos os fl'agmen tos acima mencionados perlencem a
um só e mesmo fillon.

N. 4.. E', um fragmento d'um antro fillon> mai delg8do que
aquelle (elle mede 0'",02 de possança). Elia não é da mesma for
mação sem duvida dos precedentes; porém eu não pude deler
minar em que connexão elle se acha com o O\l,(.TO flllon. Este
estudo é interessante a fazer in situ.; porque sabe-se que, si
tillons cruzam-se, elles elll'iquecem-se commumante e reciproca
mente. Está profl1ndamen te decomposto na 'distancin de um a
dous metros que sao indicados, em profundezas mniores se o
deverá achar inlncto. O preenchimento da ganga é ahi dilTereule
do dos outros. Naq uelles este era o quartzo; neste ao Jado da
materia e sencial que lhe é ninda o suIl'ureto de cobre, aliás pouco
apparente nesse fragmento, é eru ganga uma massa argillosa
(sem duvida um por[111yro quando intaclo, ahi deei:ímposto) e
elle está Lodo impregnado de carbonatLls e silicatos de cobre.

Amostra n. L
Fragmento de ílllon rico ... " , ..
Peso bruto de frngmenlo. . . . . . . . . k 1,327
Agua deslocada M;3cc •...... , ......• ou 13,27 grammas
Peso desta, obtido
Por differenca , .' ..•..
Densidade la amostra " ...•....
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k, 307 ou 307 gramma .
UOee
i08ee
307
:lOS = 2,93

Si a densidade da ganga é 2,5 como adiante verificaremos
(na amostra n. 3) e a do sulfureto de cobre é II teremos:

Ganga. . •. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 3/5 a Vil do tal..
:Minerio. . . . . . . . . •• . . . . . . . . . . . . . . . . 2/5 a 1/5 "
Si todo o fragmento fosse ganga, como nos casos seguin tes,

( nas. 2 e 3) o peso especifico da amo tra n. i seria sóment'e
i grammas i25 ou i,i25 grammas; ora, sobram ainda Ok,202 =
ou 202 grammas para exce 50 do peso especifico do suHq.reto de
cobre sobre o da ganga, isto é, o 1/5 parte.

Portanto tomaremos como base de i/5 a 2/5 de sulfureto dc
cobre para representar o valor em minereo desta nmostra.

Como o cobre ahi no sulfureto acha-se na proporção de 79,8 %

segue-se que se póde em fragmento semelhante contar com um
rendimento superior a 20 % do cobre metallico.

Amostra. n. 2.
Este grupo é composto de tres fragmentos de fillon pobre

em sulfureto de cobre com á simples inspecção aliás se poderá
ver.ificar.

Peso bruto das 3 amostras ik,263 ou i,263 grammas.
Agua deslocada 505ec.
Peso desta.................. .... . . . 500 gramma's
Densidade de 3 amostras .... '" . '" i,263 _ 259, 500 - , ..
Quer á vista quer segundo o resultado desta determinação de

peso especifico ha ahi tào pouco sulfureto de cobre qile o calculo
não daria senão fracções minimas, como se póde verificar pela mi
nima difIerença entre o peso especifico do quartzo e o desta
amostra que são de 2,5 para 2,52.

Amostran.3.
Fragmento de fillon essencialmente pobre, sem minoreo

visivel, é composto oxclusivamente da t-gauga quartzoxa apenas
colorida pelo silicilato de cobro em quantidade pequena.

Peso bruto da amostra Ok, 28~ ou 284, grammas.
Agua deslocada H5ce.
Peso desta. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . H3 grammas
Densidade do fragmento .. , ..•.. . .. 284, = 2 fi

i:l.3 '
Corresponde á densidade thema do quartzo. Portanto ludo

ahi é o guapo menor. O cobre só entra com materia colorante.
Amostra n, 4,.

Filiou decomposto, verd6, argilozo.
Peso bruto da amostra .
Agua deslocada .
Peso de ta .
Densidade da amostra : '•.•...
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Esta amostra acha-SOe por seu teor em materias cupriferas
(sulfureto, carbonato etc.) no mesmo caso da amústra n. i do
outro fillon. Elia contêm portauto de 1/5 a 2/5 de seU peso de
ma terias utilisadas na methalurgia do cobre, correspondendo esle
a mais de 20 % do todo.

A' vi ta de todo~ os numeras que precedem, resulta que nós
nos ncllamos em presença de iazi~as metalliferas cujo estudo.
ln Clbselltic~ não póde dar senão simples indicações; mas que é
absolutamente nccessario estudo ln situ parn poder-se aconsell1ar
de uma empreza séria o abandono diante do preço de oxplotação
superiores as de rendas passiveis.

Em todo caso nós nos acbamos em presença de jazidas melalli
ferns que podem ter uma importaneia considerave/.

De bôa fé eu não creio que, com os materiaes e documentos
que temos examinado, se possa acon elbar o empregado immedia
to de explotação dessas jazidas metaIl iferas ; eu creio, porém,
poder afJirmar que um estudo cheio de bom senso, de probidade
e de cal)acidade nos toga.res, póde conduzir a resultado de tal
ordem que, ou se I1cará seguro com o negocio ou se deixará de
lado uma especulação que não poderá dar senão prej uizos, accar
retamentos despezas iuuteis .•

(.1. Ennes ele Souza.)

Mineração

c A abundancia e a riqueza das nossas jazidas metallif ras cons
tituem condições naturaes de industria possante, emquanto nn
realidade a minel'açào póde dizer-se incipiente entre nós. E' :1'
legislação que ha estorvndo a expansão destn riqueza, E' á faltaI
de meios laceis e baratos de lransporte que deve ser attribuido:
este retardamento? E' á timidez do capital, á sua esca ez, á
frouxidão dn iniciativa, que e te mailagro deve de ser im
putado.

Seja qual fôr n causa preponderante, e todas e tas parecem-nos
ter concorrido para o resultado que conhecemos, certo é que o
nosso ntrazo neste ramo industrial é verdadeiramente para entris
tecer. Explica-se com dirnculdade como uma região vastissima,
pos uindo o seu sub-solo elementos capazes de alen-lnrem nume
rosas industrias altamente remuneradoras, apenas vê desen
tranl1ar cada anno ulUa fracção insignificante de tão grande
valor.

A mineração poderia constituir-nos por si ó uma das nações
mais ricas do globo, e no emtanto, tudo o que dxtrabimos annu
almente do nosso sub·solo reduz- e a poucos milhares de tone
ladas de carvão do arroio dos Ratos, de ferro de Ypanema e dos
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pequenos fornos de Minas Geracs, e de c~ntenas de kilogrammas
de ouro de cinco ou seis minas utilisadas. Segundo uma estaLi-
tica organizada na Escola de Mina de Ouro Preto, não extrahimos
em 1879 senilo 1821, kilogrammas de ouro, flndo que só a mina
do Morro Velho contribuiu para esle rflsultado com 14,85 kilo
gl'amlDas. Salvo este prúducto e o de outra companhia ingleza,
verifica- e que cm todo aquelle anno os mineiros naeionaes apenas
concorreram para aquelIe minguado total com ainsigni(jcante
quota de 136 kilogrammas de ouro. Estes algarismos dizem tudo.

Um facto caracterisa o desapreço com que tem-se olhado pllra
este consideravel problema. A lei n. 1507, de 26 de Setembro de
1867, ao mesmo tempo que sujeitou as couces ões de minas
á taxa fIxas annual de cinco réis por braça quadrada e a
taxa porporcional de 2 "/0 do l'edimento liquido, autorizou o go
verno para expedir um regulamento em que deveria classifIcar
as mina, marcar a fórma e as clausulas das conces ões e fixar as
obrigações dos concessionarias para com os parLiculares e o Estado.
Varias documentos oillciaes têm annunciado achar-se em anda
mento e te trabalho, e ha quatro annos um projecto foi apresen
tado no conselho de estado em sessão plena. Até agora nem o pa
recer da veneranda corporação e fez publico nem o projccto deu
um passo. Não bastaram dezeseis annos para org~Jllizar um regll
lamento sobre materia de tão alto interesse.

Na falta de padrão reOecLielamente organizado, pelo (Jual se re
gulem as concessões, a admini tração tem caminhado neste as
sumpto ás apalpadellas, incorrendo cada dia em gravissimos
erros. A irreflexiío tem cbegEido a ponto de decretar o parlamento
a famosa concessiío de que tanto se ha fallado nestes ultimas
mezes, c que terá causado ,lssombro aos capitalistas de Londres;
as outras conces. õe não andam muito longe eles a. Ea ta a este
respeito, considerar que, emquanto na Australia e na Califoroia
as mais poderosas companhias não podem obter no maximo senão
30 geiras de terreno, cada data brazileira é de 14,1,750 bl'llças qua·
dradas ou i69 11~ geiras ingleza"; e concessiona rios ha que têm
obtido entre nós até 150 datas! O me mo é dizer que realmente
não s(lbemos o que fazemos neste particular.

Um homem competente o Sr. Dr. Orville DerlJy, acaba de
fazer sobre este assumpto no !\lu eu Nacional unw prelecção que
nos parece conter preciosos elementos para o e tudo ele Ião im
portllute questão. Publicando-a aqui em seg-uida julgamos con
tribuir para a exacta apreciaçno do objecto de granele monta p(lra
a prosperidade economica elo Brazil :

c Devido á alJundancia e exten' fio de seus elepo. itos metalli
fero, o Brazil é justamenle considerado I;omo paiz dos mais
favoraveis debaixo deste aspecto pela natureza. A conclu~ão

natural é que a mineração deverá el' das mais importantes in
du trias do Imperio e copio a fonte de riqueza nacional. Acontece,
porém, que esta indu ·tria occupa numero mui limitado de ha
bitante' do paiz, e contribue em e 'cala relativamente insignifI
cante pHa . ua riqueza. A mineração do carvão está em I;omeço,
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1.221~ kilogs.
22.934
36.693

1ÕO.l~39

183.190
129.6a

o produz apenas do 4.000 a õ.OOO tonoladas por anno; a do ferro
é limitada á fab.rica de Ypa~ema, e a grande numero de pequenos
fornos na provlllcJa de MlUflS Geraes, sendo a pl'oducção total
inferior provavelmente de 2.000 toneladas annuaes ; a mineração
do ouro, tão imporlnnte outl"ora, acha-so roduzida a meia duzia
do minas productivas e a ig-ual numero de outras em trabalhos
preliminarcs; os depositas de outros metaes nuuca foram tra
bal Ilados. A' vista destas circumstancias e vantagens que podem
resultur do desenvolvimento da mineração, COUlTem que os in
tores adas no progresso material do puiz estudem as cau as que
hão contribuido para a decadencia da mineração, o retardado ou
impo sibilitado a dos outros metaes .

• E' muito iustrnctiva a historia <.Ia mineração do ouro na
provincia de Minas Geraes, unira que fornece dados um lanto
completos para tal estuJo. Von Exchwege na sua importaute obra
Pluto Bra iliensis dá par<.l a producção do ouro na provincia,
des<.le 1700 alé 1820, calculada sobre o L;uiolo arrecadado pelo
[bco, os seguin tes numeras, de prezando as fracções:

J1fedia amwal

91~ kilogs.
1..9li
3.699
9.402
7.0i6
3.01.4

1700 a 1713
17a a 1725
1726 a 1735
1736 a ma
1752 a 1777
1778 a 1820

52i. 094 4.367

• Nola-se nosta tabolla qne o periodo de maior prosperidade
foi no moado do secul!) passado, e que lem havido <laquel/e
t mpo 001 diante <.Iescre cimento constante na producção .

• No principio dosto seculo o decrescimento foi ainda mais
rapido do que o indicado na tabel/a. Em 1814, segundo o mesmo
autor, a prodncçiio foi de 818 kilogramma, resultado do tra
halho de 12.609 mineiros em õ55 lavra. Sei anuas mais larde,
001 1820, o quinto tinha descido á decima parte do quo era em
18a, e a mineração ficou, portanto, quasi extineta. Em 1825
e tabeIeceu-se a primeira companhia ingleza, quo tevo a boa
fortuna do trab~dhar em uma mina de riqueza extraordinaria ;
e aIguu- anuas depois uma outra companhia, a de S. João d'EI
Rei, foi ainda mai; feliz na mina do Morro Volho. A produccão
do OLHO de 1820 a 1860 é calculadn pelo Jnglcz llanwooJ, antigo
director do G ngo-Soceo, em 63.783 kilogramma·, que dá a
média aunual de 1.592 kilogTaml11as, ou panca m~lis da terça
parte da média annual de 1700 a 1820. De!ita quantidade as duas
minas mencionadas forneceram 32.147 hilogramma ; quatro
outra minas inglezas, abandonadas 10"0 como imprestaveis,
derem 1.801 kilogramma ; e os restantes 29.8'10 J ilogrammas
foram ore ultado dos trabalho3 dos mineiros nacionaes. A sim,
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pois, si não fôra o·feliz acaso das duas companbi(ls ingleza
encontrarem duas minas phenomenaes, a mineração teria quasi
desapparecido; porquanto, sem o exemplo destas minas, as
outras companhias inglezas nunca teriam tentado lavrar minas
lJrazileiras, e provavelmente em o me mo exemplo os trabalhos
do, nacionaes terii:lln sido ainda muito mais limitados, Quanto
'ú producção actual, temos a estatistica organizada na Escola de
Minas de Ouro Prelo para o anno de i879, que dá o tolal de
i,824, kilogrammas, dos guaes as companhias inglezas, contri
buíram com 1..688 kilogrammas sendo a maiar parte (i.4,85 kilo
grammas) o prodllcto de uma só mina, a do MOfro Velho, ficando
represen tado o prod llClo dos mi neiro nacionaes peja diminuta
quantidade de 136 kilogramma~. Onumero de pes oas empregadas
'em i879 na mineração do ouro foi provavelmente pouco superior
de 2.000.

« A' historia de todas as regiões auriferas apresen ta variações
consideraveis na producção das minas, A primeira mineração
é sempre no depositos superflciaes de aIlllvião, onde o ouro
se tem apurado e concentrado sob a acção das forças naturaes.
A es~es depo iLos ricos e de facil lavra atiram·se milhares de
aventureiros, que trabalham independentemente e, em geral, sem
lei, ou sujei tos unicamente ás leis e tabelecida por clle me
mos. Neste primeiro periodo da industria de mineração fi pro
ducção póde ser grande, conforme a riqueza dos deposito e o
numero e constancia dos mineiros, sem o concurso de grandes
capitae, de espirito de associação, de sabias leis de mineração e
de conbecimeutos technicos.

« Este pr.imeiro periodo é, porém, de pouca duração. Em ge
ral bastam algun annos para dar cabo dos depositos superO
ciaes mais ricos e de facil lavra, chegaudo então a industria
ao seu momento critieo, em que tem de modificar seus methodo:
e processos e atacar os veeiros e depositos fundos e de dimcil
lavra; ou, quando não, morrer, transportando-se para outras
regiões, ou en tregando-se a outras ind llstrias a população nella
empregada. Esta época critica para a vida da industria nITo póde
ser uILrapa sada com bom exilo sem o concurso de capitaes, do
espirito de a sociação e iniciativa particular, de leis appropriadas
e de conhecimentos technicos, o que tudo é dispensAvel, e falta
qua i geralmente no primeiro periodo. Sem todos eEtes reqlli
sitos, a industria definhará e será ~bandonada antes de conhecido
o valor dos depositos profundos. Com elles a indu tria poderá
eutrtlr na sua segunda phase, que é g-er:llmente mais duradora
e vantajosa para o paiz. sendo que elln será prospera ou não,
conforme o depositos forem ricoE ou pobres, E' neste momento
critico que a sorte da mineração depende da administraçITo pu
hlica, com boas e uem applicaqas leis, póde e deve esper:lr-se
a conscurreucia de capitaes, o desenvolvimento da iniciativa
particular e do espirito de tlssociação e a acquisição dos conbe
cimentos technicos por parte dos que tem interesse pecuuiario
edil os ob\er e applicar. Sem taes leis, a presença dos outros re-
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quisitps mencionados será ineficaz para evitar a morte da in
dustrIa.

Amineração no Brazil não tem conseguido entrar completamente
na segunda pha e de desenvolvimento. Até o estabelecimento
da companhia ingleza do Gongo-Socco, em :1.825, a mineração
limitara-se quasi exclusivamente ás alluviões ou ás partes suo
perficiaes e decompostas dos veeiros. Estes, quando trabalhados,
eram-no principalmente pelo systema de talho aberlo, que só
permettia segnir o deposito aurifero á profundidade de alguns
metros, ou por meio de poços e galerias de muito poucos metros
de profundidade e extensão. A pedra extrabida era triturada com
martelIos ou com pifões movidos pelo hraço do homem: e n stas
condições, naturalJUent~, só as minas -muito ticas podiam ser
trabalhadas, e mesmo assim em esc~la mui limitada. Us poços e
galeI'ias pareciam antes covas de tatús do que obras humanas, a,
sem segurança os meios de esgoto, não davam entrada além de
uma curta distancia. A histOria dos esforços de Escuwege aum
de organizar compan hias e introduz,ir melhoramentos nos pro
cessos de mineração é bem curiosa e contristadora. Lutando com
grandes difIiculdades, elIe con eguiu em :1.815 estabelecer um jogo
de pilões movido por agua, sendo esta a primeira machina deste
genero constrl1ida no Brazil.

Conforme attasta um dos principaes mineiros de Ouro- Preto,
esta machina fazia em dou dias, empregando dous escravos, o
trabalho de 80 oscravos em uma semana; tal era, porém, a falta
de iniciativa entre os mineiros que, mesmo depois desta demon
. tração oculau, elIes não aceitaram tão grande melhoramento.
Estava reservado ás companhias inglezas introduzir no paiz as
machinas e processos mais aperfeiçoados na mineração e até hoje
são el'los duas <jS unicas a utizal·os.

A mineração ingleza começou em condições mui pouco fa·
voraveis ao bom exito; conseguiu estabelecer-se no paiz devido
antes ao aca o do que aos bons calculo e á boa administração.
A riquez1;l phenomenal c!a mina do Gongo-Socco deu margem
a muitos erros de administração, alvando li empreza de nau
fragio, e ao mesmo tempo salvando a mineração brazileira da
completa extincção que a ameaçav3 então. Oexilo desla companhia
levou varias ontras a teJ;ltar fortuna no Brazil, das quaes á maior
parte teve prejuízo e só uma a do Morro-Velho, conseguiu re
sultado igualou mesmo superior a do Gongo-Socco. O mallogro
de varias companhias inglezas tem desacreditado até certo ponto
as minas br.nileiras, e tel-as-hia desacreditado de todo a nãoserem
os resultado brilhantos obtidos pelas duas companhias mencio
nadas. F.stas companhias têm experimentado no todo un vinte
e lantos lagares e destes ómente quatro ou cinco hão retribuido
o capital e o trabalbo despondido . Tem-se concluído d'ahi que
as mintlS profundas da província de Minas-Geraes ão demasiado
pobres para serem trabalhadas com proveito; é, porém, muito
limitado para fundamentar esta conclusão geral o numero de
lagares experimentados, advertindo mesmo que todos o roram
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convenientemente. O f,ICtO é que mui:as destas minas, por 1)lá
administração das companhias, ou por má direcção dos tl'abalbos,
foram abandonadas ante' de verificado o valor dos depositas.
E' bem sabido que em neg(lcios de mineração entra muitas vezes
a especulação e até a fraude, e i to póde arruinar uma companhia
possuidora da mais rica mina do mundo. Exemplos do Gongo
Socco e Morro-Velho, ao passo que salvaram em parle a reputação
das minas brazileiras, têm contl'ibuido de certo modo para a que
bra de algumas outras compaubias, porque estas, esperando igual
resultado na empreza, permettiram-se uma grande largueza na
administração, contraria aos principias de prudencia e economia
que deviam tel' sido seguidos e compromeLtedora da vida da em
preza. Parcce, portanto, que o mais que se póde leo-itimamente
concluir d'a historia da mineração iurrlcza, é que o Brazil 130 sue
algumas minas de riqueza extraordinal'ia, mas que a experiencia
ainda é pouca para form.al' juizo definiLi \'0 sobre as suas minas
em geral.

A egunda p!lase da mineração não está bem estabelecida no
Brazil, e os resultados dos ultimas se,senta annos, comquanto
nãb sejam muito animadúres, não provam a impossibilidade de
seu estabelecimento, antes dão motivtJs para e porar que a in
dustria póde ainda florescer debaixo de outras couuições. Con
vem, pois. á admiui ·tração comiderar as necessidades da indu tria
e tratar do promover o seu desenvolvimento. Já se tem provi
denciado quanto á falta de oonhecill1entos technicos, fundando·se
a Escola de Minas de Ouro-Preto. Resta ainda fazer as reformas
na lei, reforma indicadas como necessarias pela expel'iencia, não
só deste, Cilmo de outros paizes.

E' muito difficil formar uma idéa completa das leis 'lue têm
regido a mineração no Brazil. Em meio da grande confusão que
existe a este respeito, só !la um pauto claro: é que no' tempos
coloniaes o govel'llo andou mais pl'eoccu[Jado com o interesse do
fisco do que com o bem estar geral do povo mineiro, e que no
tempo do Imperio elle pouco se têm occupnuo com es. e impor
tante assumpto. O principio fundamental da lei, como cm qutlsi
todos os outro paizes, é que os mineraes pertencem ao governo,
podendo e ·te conceder aos [Jarticulares o direito de minorar
debaixo das condições que julgar mais conveuientes aos seus in
teresses, os quaes, bem entendiuos, devem ser tambem os inte
resses do povo. A antiga lei clllonial, entre muitas provi ões
vexatorias e absurda, tinha outras bem sabias, que a lei moderna
têm esquecido e que cntrelauto a experiencia de outros paizes
têm provado como favoraveis e neces arias ao desenvolvimento
da industria. Refiro-me ás dispo ições da lei deixando a todos
plena liberdade para explorar, limitando as conces,õe~ á área
que o concessionaria podia bem aproveitar, marcando um prazo
curto para o começo dos trabalhos e finalmente estabelecendo
autorid<ldes locaes para tnltar e resolvor as questõe relativas á
mineração.

As concess@es variaram em diversas épocas: Illas a regra que
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parece ter sido por mais tempo seguida, era conceder 21/2 braças
em quadro por cada e cravo empregado na lavra, de modo que
as dimen ões da data correspoudiam:i força que o concessionilrio
prelendia empregar. O trabalho em cada data devia ser começado
dentro de 4,0 dias, e no ca o de C1' interrompido por mais de 4,0
dia~, salvo força maior, a data podia ser concedida a outrem.

Dispo ições analogas exi tem em todos os paizes onde a mine
ração tem prosperado; e ellas são nece. sarias ao desenvolvimento
da industria, visto que de outro modo um pequeno nnmero de
individuas poderá monopolisar todo o terreno aurifero eln certo
districto, lavrando apenas pepuena parte e deixando o resto em
ser aproveitado durante longo espaço de tempo. Si não obtiverem
bons resultados nos seus primeiros en. aio, o di tricto ficará
condemnado como improducLivo; ao pa o que, si não fóra o mo
nopolio, outros teriam talvez acertado eom as suas riqnezas. Ma ,
si juntamente CO!TI as suas re tricções oppressiva e vexatorias, a
antiga lei colonial continha alguma provi õe" conforme :lOS ver
dadeiros principias que devem reger a lerri lação das minas, não
se póde dizer o mesmo a respeito d:l lei actualnlente em vigor.
Seria dilIlcil imaginar um systellla menos filvoravel ao desenvol.
vimento da industria do que adas concessões feilas hoje. Exami
113remos uma destas concessões e seus eITeilos sohre a industria.

A pri meira cousa par:l notar é que a conces ão con ta de duas
partes, uma dando licença para explorar, oulra posterior conce
dendo definitivamente as data~, sendo amba concúdida pelo
min i teria da agricultura, mediante decreLO. Querendo assim um
habitante da região al~rifera minerar, tem de fazer :i Côrte umu
viagem mais ou menos longa e despendiosa, ou arranjar um
procurador para apresentar o requeri mentI). E' verdade que e te
póde ser mandado pelo correio; ma~, como em geral a genle do
interior não está muito pratica no modo do proceder em negocias
com o governo, ha de te modo o ri co de obter o de pacho
Complete o salto ou Rcqueim em lermos, dando em resul tado
pe;'da de tempo precioso. Apre enlad o requerimento, o suppli
cante tem de esperar pelo despacho duntnle emanas, si uão
mezes, afim de erem ouvidos o presidente da provincia e a
camara ou camaras municipaes da região onde elle quer minerar.
O requerimento tem :is vezes de fazer viagens de ida e valia de
uma a outrn extremidade do fmperio, estando sujeito a demoras
e:l er indeferido por motivo futi!. Ora, com tal sy lema, o
verdadeiro mineiro, que deve ser o typo do homem activo e
emprehendol', desanima e desapparece, surrrindo então o conces
sionaria que não pretende minerar, mas unicamente negociar
COIII a conr.essão. Como typo destes conce, ionarios, posso
::noncionar um individuo que, nn ante- ala do ministerio da
agricultura, me informal} aguardar despacho do dous requeri
mentos ele concessão de minas, accrescentando que já pos uia dez
concessões semelhantes. No dia seguinte encontrei () te rico
concessionaria na rua do Ouvidor, ganhando llOnradamenLc a
vida com a venda de bilhetes de loteria.
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A concessão para explorar é· de dous anno , e cobre qualquer
extensão de territorio que o requerentp- vem á mel,lte pedir.
A3sim, em geral, são concedidos um ou mais de um municipio
ou comarca, ou valle de um rio e os de el;lS tributarios, podendo
incluir a metade de uma provincia.·

Esta conce são, nos termos em qlle é expedida, constitue um
monopolio disfarçado, visto que outrem, emquan to ella existir,
não achará prudente gastar tempo e dinheiro para fazer explo
rações no me mo territol'io, podendo o conces ionario legalmen te
apropriar-se de suas descobertas, ou pelo menos sujeitai-o a
embaraços e despezas com litigios. O onus imposto por este
magnifico monopolio é relativamente leve, sendo em geral satis
feito com umas centenas de mil réis e algumas semanas de
trabalho. O concessionaria tem ap6n.as de arranjar, como puder,
I1ma planta geologica e topograpbica da região, algumas amo tras
de minerio e certas informações vagas a respeito das minas. O
governo não tendo pessoal nem meios de fiscalisar trabalhos a
centenas de leguas da Côrte, não póde ser exigeli.te e tem neces
sariamente de dar-se por satisfeito com qualquer cousa apresen
tada a titulo de estudos.

Apresentados estes e tudos ou cousa que po·ssa passar como
tal é concedido o direito definitivo a certo numero de datas,
geralmente '50, mas, si o concessionaria insiste ba'tante, são- lhe
concedidas iOO oa i50. Estas datas podem ser demarcadas
separadamente, tendo o conces ionario cinco annos para a de
marcação, o que equivale á prorogação do mcnopolio por mais
esse tempo. Porqnanto antes de demarcadas todas e tas datas, si
um outro qualquer começar a trabalhar e conseguir descobrir
uma mina promettedora, o concessionario pMe escolher este
logar para uma de suas datas.

Ha ás vezes mais de uma concessão cobrindo partes do mesmo
districto; e neste caso, o concessionario que toma a serio a sua
conces.são vê-se obrigado, para livrar-se do risco de litigio, a
pagar boa som ma aos que não pretendem trabalhar e talvez não
tive sem outro trabalho e dispendio senão escrever um req,ueri
mento e comprar a competente estampilha.

Cada data brazileira é de :l.41,750 braças quadradas, o ·que
corresponde a :l.69 :1/2 geiras inglezas, ou a uma extensão cinco
vezes maior do que o maior data concedidn na CaJifornia e na
Australia, onde as companhias forte só podem obter no moximo
30 geira'. Não ba caso de nma só mina occupar a área de uma
data brazileira, e a concessão, portanto, é de cincoenta ou mais
minas independentes. Nilo ha tambem no Brazil caso algum em
que um só individuo ou companhia trabalbe com vantagem em
mai' de duas ou tres minas ao mesmo tempo. Um verdodeiro mi
neiro jámais e lembrará de pedir cincoenta minas, e um
governo com pleno conhecimento do· que faz não concederá
jámais monopolio tão grande c tão fatal aos verdadeiros inte
resses da industria de mineração. E' impossivel admittir que
algum ministro, ao assignar um docreto de concessão de minas,
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tenha tido conhecimento do que fez, sendo nada menos do que
entregar n um só individuo, sem onus e por espaço de sete :lnnos,
a sorte da mineração na quarta parto ou talvez na metade de uma
provincin. A tão fallacla concessão Fagundes, que só póde er
concedida pelo voto uas camaras, é pouco mai' extravagante do
que as conce. ões ardinaria que o governo, diariamente, des
pacha como cousa de minima importancia.

Si o governo tives-e prestado a este a sumpto a devida auenção,
teria notado que dentre as mil hares de data concedidas nos
ultimos annos, não ba uma duzia em trabalho ou 'ériamente
experimentadas. E te facto deveria ter·lhes demon trado que ha,
no systema que rege os negocios da mineração, alguma cou a
radicnlmente defeituosa. Com alguma attenção, teria notado que a
antiga classe de mineiros ba desapparecido do paiz, sendo sub Li
tuida por especuladores, que tratnm de tudo, menos da mineração.
E' fóra da duvida que pequeno numero de conCeS ionarios pre·
tende trabalhar sériamente na minas concedidas, mas as con
dições creadas pelo s)'slema são para elles extremamente desani
madoras, de modo que pouca vantagem tiram do marrnifico
presen te de gregos que o governo Ibcs faz. Outr05 hn que franca
mente declaram requerer concessão para os seus municipios,
unicamente CO!!l o fim de ob~tnr a mineração nos seus terrenos. A
maior parte, porém, re luer conce 50 na esperança de encontrar
quem queira minerar, sujeitando·se a pagar ao concessionario boa
omma pelo direito que lhe as:isle ás minas d~ erta localidade.
Estes ultimos não são encontl'ados nas mina, mas nas praças

do Rio de Janeiro, Londres e Pariz, cadn qual com um vidrinbo
de ouro na algibeirn, procurando convencer os cnpitalislas que
seria bom emprego de cnpital a compra de sua concessão por
algumas centena de contos, devendo estes depois explorar as
minas, porque em geral o concessionaria não as tem explorado
nem sabe definitivamente onde existem. Hn sempre capHaes á
husca de emprego na minera 'ão, e muitos capit<llista pegam na
isca e mandam engenheJros de sua confiauça examinar e dar pa
recer obre o valor dns mina.. Actualmente estão no llrazil di
versos engenheiros destes repre enlando avultadissimo capitaes
em Londres, e promptos a entregarem-se á mineração brazileira
uma vez que encontrem minas prollJettedoras. A sua experiencia
bn sido [Jouco provei~osa para a mineração. e tem o seu lado co
mico. Chegando com o conce sionario ao municipio ou comarca
abrangida pela conces iío, perguntam: .Oude estiio sua
minas? • A resposta, acompnnhada por um movimenl.n de mão
indicando uma área de cen tenas de leguas quadradas é e ta :
• Estão por ahi •. Um destc- engenheiros, depois de varin
viagens inutei , exclamou em tom de profundo desgotos: • Qual
mina; nem buraco encontl'ei no chão para examinar! •

Enganam-se muito os concessionnrios brnzileiros julgando que
os capitalistas bão de correr á compra de uas conce ões, as
quaes, bem consideradas, não repre entam minas, mas apenas o
direito de explorar.
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Os cnpitali tas não ex pi or::lill ; compram e dão maior desenvol
vimento ás minas já exploradas, nbertas, e trabalhada a ponto de
provar o seu e dar indicios claros do qne ha esperar quando
trabalhadas em grande e:cala. Neslas condições elles encontram
em outro' paizes muitas minas verdadeiras e tangiveis, e por
menOI' preço do que pede o coneessionario brazileiro pelo seu
pedaço de papel omcial, representando apenas o direilo de
explorar minas imaginaria.>.

Para rlesenvolver a sna industria de minernção o Brazil
preci a ue mineiros e cilpitnli tas. A legi lação actual que attende
mnis a estes do que áquelles, tem cnusado o exterminio dos
mineiros e sido por conseguinto de mui pouca vanlagem para o
capitalistas. Selll uma rel'orma que contemple uns e outros, a
mineração não póde erguer-se do presen:c cstndo de desanimo e
nbandono. Não é certo que eUa se levante com tal reforma, mas
então a culpa não será do governo como agora, mas sim dns
condições naturaes do paiz e da falta de iniciativn do povo,
contra o que nenhum go\'eruo póde providenciar. Oque elle póde
e deve fazer, é dot~r o paiz com uma lei de mineração, no sen
tido de remover e facilitar o deseu\'olvimento da industria .•

(Jol'llal elo COlnll!e'·cio.)

G""'ologia da Provincia

« E la provincin, por qualquer lado que se olhe, é uma das mais
bellas de todo o Br'nil; seu clima é geralmonle agradavel e tão
excellell~e, como bem se póde a\Taliar pela vnriedade e exnberan
cia da' sna prodncções; puros ares, que dão sande; muitos rio
perennaes, duas Brande Jagôns á humedecerem; na parte snperior
dessas sombrias llorestas; tem JarguissiTuas campinas, qLle se la
pizam de mui graciosn pastagens; medra em rebanbos; os ue
gado al'mentio já são fóra de algarismo; abunda em fructos, e de
para c1ileitozo entretimento em pescm'ins, neaç1ío e passnrinbn
gem; e JJara dar ainda n idéa mais exncta cio seu temperamento,
segundo as observações meteorologicn que fiz nn capital, no ve
rão o calor chegou a 870 e a 880 do thremometro de fi'abreuheit,
e no inverno, quando sopra o Oéste, tem marcado 440 e l10° do
mesmo thermometro. Providamente reinilm de ol'dinario com
força vento, que di sipam o mia mas originados dos frequentes
t!'ali bordnmentos dos numerosos rios, e exhaJações putriclas dos
pnntanos. E tes ventos dominantes s50 o N E e S O, o pri.
meiro do qune principia brando, o tornnnrlo- e mais fone, tUl'lTa
a atmo phera até que de-ata em trovoada e chuvas, e rodando
antuo pelo N O, vem a cnhil' om 0, e S O, que alimpam o Céo.
A parto eptentriollal ou superior cio pniz é comparativamente
muito mais fria,
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A natureza e formações do solo variam conformo as ituaçõe :
a cordilbeira geral do Brnil, que, segundo not<imos, reparte e la
provincia em duas faxas quasi iguaes; o lá onde principia a
mergulhar-se no Uruguay, é encontrada por outra semelhante
serrania escalvada, quo parlindo das vizinbanças do Salto Grande
des e rio, separa de um lado as aguas para o Daiman o Rio Negro,
o do outro para o Arapay e Quarnbim ; estas serra, e todo o
lerritorio ao Norte o Oe te dellas, i to é, qua i lodo o clistriclo do
Entre-Rios, de MLsõcs, de S. ~rarinbo, da Cruz Alta, da Vaccaria,
o de cima da serra constam inteiramenle do terreno basaltico.
A parle meridional da provinci:l, subdividida em oriental e occi
dental pelas serra do Hon'3l e do Tapes, e pelo Albardão que
acompanba a margem occidenlal dn lagôa Merim, são primitivas
e tas montanhas, e são de alluvião as planice ao ]),1 cento das
grandes Jagôas, e não parecem ter outra ba e, que o mesmo gra
nito é grés ou cré', de que aquellas são compostas: porém a parte
occidenlnl é de estructura mai variatln. Ao poenle das fronto a
serras de Herval o dos Tapes, se encontra um tenitorio ellevado,
trnnsversalmente cortado pelo rio Camaquan, campo lo d granito
e de schislo primitivo, alterando com micas-schistos, e coberto
de grés carvoeiro, onlre S. Barbara, EnCl'L1Zilhada. e Ca apava:
depois, de granito o grés, uSlentando schislo primitivo com
gabbro, schi lo cblorilico o talcoso, serpentina e calcareo granu
loso no grupo de montes do Caç,lpava: f1ualmente phorphyro
de transição, granwakc, e granito de transi ão, obre posto ú
scbi lo talcoso, e grauito primitivo, cobertos de gré~ carvoei
ro entre Caçapava e S. Gabriol: os logares mais baixos de la
nbdivi ão, o valle do Guaiba, o lerritorio banhado pelo Vacury

o pelo S. lIlaria, e o valle do Jaragua, são coberlos de uma for
mação secundaria, composta de argilla selJi tosa, calcareo e grés:
e toda a fralda merid ional das lerras basalticas é occupada por
um grés de formação torciaria, frequentemente interrompido,
ol'a coberto, ora não, de basalto.»

(Visconde de S. LeolJoldo - A}\I~AES D.\ PROVlNCL\ DE S. PEDRO.)

« O tenitorio de ta província, O"eologicamente con idel'ado,
compõe·so de dnas regiãe : uma da formações plutonioas ou
primitiv3s, e outra das formações de transição ou edimenlarias,
cuja linha divisoria se estende paralJeJamente á crostn d mar.
Entre ambos os sy tem3S acham-se interpo tas 3S formações re
sultantes da tran forma/ião (Jue soITreram um e ontro sy tema por
acções reei procas.

As formações geologicas da provincia, são: primitivas de
transição e mClamorpbicas.

Em mais de um ponto do tel'ritorio so verifica a verdade da.
indicações da sciencia, tjuando attribue á acção ignea o sedimen
taria, a composição da crosta terrestre, c as transformações que
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tem sofIrido posteriormente ao tempo primitivo é que se mani
festam na r.onstituição geologica da costa do mar, e especialmente
na parte comprebendida entre os parallelos da Itapoã e Chuy,
As formações plutonicas desapparecem nesta extensão, em que só
se observa a acção das aguas e os indicias que caracterisam as for
mações recentes.

Pensamos que a costa primitiva da província, considerada a
partir do norte, acompanhava as ramificações da Serra do Mar,
que se estendem ao sul, e que do parallelo de Itapoã se prolon
gava pelos terrenos primitivos que correspondem ás épocas das
formações das serras dos Tapes, do Herval, e das ramificações.

As regiões banbadas pelas ag-uas das lagôas Mirim, dos Patos,
Rio Grande, e bordadas pelas lagôas que acompanham a costa,
são, no nosso entender, de origem recente, considerando-se as
épocas das formações das camada terrestres.

Em diversas localidades se observa que o solo desta provincia
tem soffrido abalos devidos a acção plutonica, e transformações
pelos agentes erosivos.

Encontramos nas tradições escriptas duas épocas notaveis i8H
e i822; a primeira assignala o tremor de terra que sentin-se em
Porto Alegre, acompanhado de todos os phenomenos que caracte
risam esta medonha com moção j a segunda recorda a espantosa
detonação que coincidiu com a elevação de uma tromba na fóz
do Jacuby.

Que o solo desta provincia não tem sido isento de commoções
originadas pelo calor central, se reconbece pelos factos que aca
bamos de indicar e por um pbenomeno observado em um
morro distante 9 leguas da capital e proximo a Itapoã. Neste
morro, cujo cume acha-se a iq, pés acima do nivel das ag1l3s,
foram encontradas e examinadas por pessoas competentes na
sciencia, conchas maritimas das que existem na costa do mar.

Os geologos attribuem este phenomeno, já estudado em diver
sas regiões do mundo, a levantamentos do solo, primitivamente
cobertos pelas aguas. .

Sobre a configuração geologica da provincia exprimiram-se do
seguinte modo dous naturalistas, os Srs. Frederico Sulow e
Plant:

• A natureza e a formação do solo variam conforme as situações
A cordUbeira geral do Brazil que reparte esta provincia em duas
partes iguaes e lá onde principia a mergulhar-se no Uruguay é
encontrada por outra serrania escalvada, que, partindo das vizi
nhanças do Salto Grande deste rio, separa de nm lado as aguas
para o Daiman e Rio Negro, e de outro para o Arapehy e Qua
raby.

Estas serras e todo o terriLorio ao N. e S. delias, isto é, qua i
todo o districto de Entre- Rio, de Missões, de S. Marti nho, da
Cruz Alta, da Vaccaria, Cume da Serra, 'constam inteiramente de
te1'/'ena basaltico,

Na parte meridional da provincia subdividida em Oriental e
Occidental, pela serra do Herval e dos Tapes, e pelo Albardão,
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que acompanha a margem occidental da lagõa Mirim, são pl'imi·
iívas estas montanhas, e são de aIluvião a planicies ou nascentes
das grande lagôa, e não parecem ter outra hase que o mesmo
granito e grés de que aquelIas são compostas, porém a parte occi·
dental é de uma e lructura mais variada.

Ao poente das frondosas serras do Herval e encontra o terri
torio elevado, transversalmente cortado pelo rio CarnafJuam,
composto de granito, de schisto primitivo alterado com mica
schi to, e coberto de grés carvoeiro entre Santa Barbara, Encru
zilhada, e Caçapava: e depois ue grani to e gré sustentando schisto
primitivo com galvo, schisto schloratico e talcoso, serpentina e
calcareo granuloso, no grupo dos montes de Caçapava e S. Ga
briel. Os logares mais baixos desta. subdivi ão, o valle do Gua·
hyba, o territorio banhado pelo Vaccacahy e pejo Santa Maria,
são cobertos de uma formação composta de argilla schi tosa, cal·
carea e grés de formação terciaria, frequentemente interrompida,
ora coberto, ora não, de basalto.

Tão consideravel desenvolvimento de basalto c a existencia de
porphyros. de transiçiio, são phenomenos geognosLicos, os mai '
i nteressantes, que offerece esta provincia, nâo constando até agora
que cm alguma outra parte do va ti simo Brazil, se haja desco
berto basalto ou porphyro, a ponto de duvidarem celebres geo
gnosticos da existencia destas rochas a leste dos Andes - F. P.
SeIlow. »

« Póde-se asseverar que, si pem que as Missões, e a provincia
do Hio Grande do Sul, experimentem cada dia uma grande
diminuição em seu principal producto, que é o da creação de
gado, tanto por causa do fraccionamento continuo e divisão das
estaucias, como pela propagação r3pida sobre seus campos das
grammas e outras plantas, principalmente de uma conhecida
pJ310 nome de razelã, que os inutilisaram para as pastagens e
cau ará a decadencia de sua fama ne sa indu tria, um futuro
mais brilbante e renovado a e le paiz felizmente dotado em the
souros minerae'. Seria dillicil encontr3r-se no mundo uma área de
igual extensão tão favorecida pela natureza para desenvolvimento
das arttes indllstriaes e de manufactura, como () ta provincia.

Vastas matas cobrem suas serras, que formam os limites do
norte. Em suas terras todas as vegetações tropicaes se produzem
sem muito trabalho. .

Flanqueada em sua fronteira occidental por excelIentes rochas
ricas em metaes, os vaIles dos seus rio, abundando em exten as
camadas de carvão lic pedra, minerae de ferro e jazigos cal
careo , atravessado por navegavei rios de éste a oe le, como o
Jacuhy e Ibicllhy e o grande Uruguay, marcando os limit da
metade de sua circumferencia, formam uma combinação tão pode
roEU de vantagens llaLuraes que este paiz parece destinado pela
providencia para tomar uma figura conspicua no futuro progresso
do mundo.»

(!'I. PZc';nt.)
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« O territorio da provincia póde ainda ser dividido em 3regiões
di tinctas, em relação a sua geologia; a da cosIa do mar a éstc; a
das serras <lO norte, e as suas ramíficaçõ ' ccntraes; a de oeste
e ui com sua planicies c caracter geologico especia I. Os terre
nos comprehendidos enlre estas regiões, que representam as for
mações primitivas e de transição, acham ·se iutercallados entre
formações resultantes das modificações reciproca pela acção
dos agentes productores de uma c OUlra formação.

Na costa do mar são notaveis as dunas ou coUinas formadas
de arêas, transportado de uns para outros pontos, pela acção dos
ventos, e as grande lag-ôas que a bordam, e cuja exUencia de
nuncia uma transformação peía interposição dos terrenos arenosos
entre ilhas e o oceano. .
- Consideremo a di tribuição dos mineraes da provincia pelas for
mações das camadas terre tres.

FORMAÇÕES PRIMITIVAS

Os principaes membros destas formações, são:
O granito do qual existem mDssns consideraveis.
O quartzo e quartzito em suas diversas compesições, crystal

de rocba ampbibol, etc.
Ogré- com suas diversas composições e formações.
O basalto que exi te em mas as consideraveis e em gnmdes

exten ões e pecial mente ao N. da provincia.
O gneiss, em graude quantidade.
Ogranito, quasi transformado pela maior ou menor quantid[!de

de foldspato, mica, scllisto, scbisto e micaceo.
A pedra lioz.
Porphiros.

FORMAÇÕES METI-IAMORPIIICAS

Schisto argilloso.
Grés menoer composto com.'>uperabundancia de argilla.
O gneiss stl'atillcarlo alternando com o schisto.
A pedra calcarca.
Entre o grande numero de mineraes que estas formações in-

cluem, contam-se na província os seguintes:
O OlUO ;
A prata;
Pil'ytos;
O.feno, em suas diversas composições;
O cobre'
A galen~;
O chumbo;
Kaolim'
PorphYI~oS .
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Mnrmore, em grande abundancia e excellente qualidade;
O steatite ;
A nrtlozia; etc.
Entre as pedras preciosas tornam-se dignns de atlenção os

topasios, ns coralinas, ns opala, esmeraldas. serpentinas, pingos
d'agua etc. Encontram-se em grande abundancia bellissimas
pedras de crystaes de rocha, notaveis pelas formas e côres.

FORMAÇÕES DE TllANSIÇÃO

Existem nesta provincia grandes extensões de terrenos desta
natureza: o mais importante membro desta formação é o terreno
carbonifero, que a torna notavel sobre todas as outras do imperio
pela sua riqueza mineral.

O oarvão de pedra, cujos jazigos foram explorados já em 1.809 e
1.810, prometle ser em breve um dos grandes ramos de industria
rio grandense

Uma companhia ingleza acaba de obter a concessão das minas
de .carvão de pedra do arroio dos Ratos, emquanlo outra da
mesma nacionalidade trata de ligar as ricas e abundantes do Cau..
diota ao Rio Grande por uma estrada de ferro.

ROCHAS UTEIS DE ORIGEM IGNEA

Existem na provincia: granito, syenilo, porphiro, serpentina e
.basalto.

. nOCBAs UTEIS DE OlllGEM SEDIMENTAlllA

Schisto, Ardozia, Calcaria, Grés, Silex, (Silce meulecre),
Anlhracito; Carvão de Pedra, Linhito, 'I urba , Gesso, Sal gcm
ma, Argillas.

Nos trabalhos estatisticos do conselheiro Antonio Manoel Corrêa
Camara, encontramos a seguinte lista de mineraes, com indicação
dos municípios onde existem jazid,ls:

Grés vermelho· grés - rouge - ( Piratiny)
Ferro oliglStO micaceo. Mina rica (Piratiny e Cncapava)
Terra de ombria.- Terra de ombro, eombustivel e serve

para a pintura a olco e a agua (em Piratiny, Caçapava e Ja
guarão ).

Gipso filroso (Piratiny).
Ferro oligisto (Piratiny).
Pedra calcarea (Piratiny e Encrusilhada).
Mina de Prata (Piratiny).
O mesmo metal reduzido (Piratiny).
O ouro (Piratiny, Encruzlhada e S. Gabriel).
Capa-rosa, extrahida do Pyrito vitrioloco (Piratiny ).

33
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Terra saliferente; em Piratiny, contem Nictrato de Natess~.

Pedra de Sydia, da fortincaçito de Jagunrão.
Mica Schisto (Piratin y e Jaguarão).
Schisto carbonifero ou Bituminoso.- Denuncia a presença de

um carvão de pedra (Piratiny, Jagaurão, Eneruzilhada e Ca
choeira ).

Granitoj( Piratiny e Jaguarão).
Falco; de bom polimento (Cangussú).
Ferro olygisto spatorso; rica mina (Piratiny e Jaguarão).
Ferro hydratado conglomerado (Piratiny e Jaguarão).
Pyrito de ferro carhonifero (Piratiny e Jaguarão).
ArgiJla·argillo maigre.- Piratiny e J3guarão.
Pyrito sulfuroso, que se póde extrahir o vi trio lo (Eucru

zilhada ).
Schisto carborado ( I<.:ncruzilhada ).
Ferro bydratado sulphurado. Denuncia a presença de uma

mina de ferro nas camadas inferiores (Cachoeira).
Marmore precioso (Caçapava).
Marmore calcareo excelJente (Caçapava).
Cobre oxidado, malacbita, em schystro argiloso. Da mina de

cobre dos campos de Salvador de Andrade, a uma legoa de Caça·
pava. Esta mina deve ser muito rica. Nas camadas inferiores.

Sulphoro metalico em que parece entr&r o cobre, no numero de
seus aggregados, ou componentes (S. Martinho).

Mineral em que certamente entra o arsenico. Ignora-se o logar
de "ua jazida.

Cal fubricado do cllkareo (Piratiny).
Sal de Glanber crystalisado (I<.: tancias das Tumas).
Sal de G1auber imperfeitamente crystalisado (Piratiny).
Ocre finissimo (Encruzilhada).
Terra finíssima voa para tinta, (Éncruzilbada).
Terra, dando ti 11 ta fi nissíma, as ím para miniatura, como para
qualquer outra pintura, a oleo ou a fresque (Encruzilhada).
Argilla oero a umarella (Encruzilhada).
Barro excelJente para louça (districto das Dores).
Barro exceJlente para louça grossa (Encruzil hada ).
Argilla ocrosa amarella (Encruzill1ada).
Argila ocro a fina (Povoação do Herval).
Barro de que se faz excelente tell1a e tipbos (Jagllar1ío).
Barro finissimo (Canuista).
O mesmo barro já preparado (Candiota).
Barro flnissimo (Pipatiny).
Terrn oero a finissima já preparada (Candiota).
Terra de Ombria preparada (Candiota).
Argilla flnis. ima franca preparada (CancJiota).
Argila flni sima parda preparada (Candiota).
Terra acrosa finíssima já preparada (Candiola).
Tinta finissima extrahída (Candiota).
Barro fluo (Barra).
ArgiJla finissima (Barra).
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Carvão extrnhitlo da superficie da terra; e que denota a pre
sença de melhor qlIal id[lde nas camadas inferiores (Districto da
Cacl1oeira) .

Miua de carvão de pedra; esta [101osl.ra extrahida da superOcie
da terra, denota que nns camtldas inferiores, será da melhor
qualidade (Estancia da Boa Vista no Curral Alto).

Sal Glauber.
Ocre de côr vermelhada e amarel1a; nos municípios do Rio

Pardo e S. Gabriel.
Marmore; Encrnsilhada, Bagé e Rio Pardo.
Sal de Glauber; Piratiny e Camaquan.
AI'giJla fi na: o abundante em Uluitos 10 unicipios da campanha.
Carvão de pedra: nas ulargens do arroio Candiota desde as

vertentes até a foz; no arroio dos Rato, municipio de S. Jero
ny01o. Caçapava e Cachoeira (Eocru ilhada).

Pyrito vilriolico: nns margens do arroio Candista.
Pvrito: na Serra de S. Martinho.
Pyrito marcial; municidio da Cachoeira.
Ferro.- EncrusillJada, Caçnpava e Cachoeira.
Cohre.- Caçapava.
Nitrato de potassa; no vaHe do Vaccacah y.
Kaolin. - Hio Pardo.
Chrystal da rocha; Encrusilhada, S. Martinho o Cavorá e Gua-

rahin.
CornaJinas fioissimas: no municipio da Uruguayana.
Prata: Piratioy, em S. Antonio, Taqnary.
Chumbo:- No municipio de Caçapava.
Chryst(tlisações:- 00 Sbirocay e J[lrao.
Serpentinas: - Caçapava.
Malachita. Caçapava.
Ardosia e schi lo; em Candiota.
Graphito ou pomblagina; cm Bagé.
Antimoneo; Cachoeira.
Terra de Senne; Cllchoeira.
Cobre; nas miSSÕeS orientbes do Uruguay.
Azougue; na mesma ituação.
São estes os mineraes e logares da jazidas indicadas nos ensaios

do Conselheir0 Corrêa da Camara.
Acharn-se conce sionnda no província as minas d1l carvão de

pedra do nl'roio dos Ratos, a do Candiota, n as minas de sulpho
reto de cobre e outros minerae na margens do rio Guarahin .•

(Camargo - QUADRO ESTATlsnco E OEOOR.\PDlCO DO RIO GRANDE DO SUL).
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PROVIDENCIA NO SENTIDO DE NÃO SEREM DEVASTADAS AS MINAS

• Manda Sua Magestede Imperador, pela Secretaria de Estado
dos Negocias do Imperio, remetter ao Presidente da Província de
S. Peldto do Sul a representação do Governo Provisorio da mesma,
na qual, dando conta de que se tem til'[;do Dluilas arrohas de
ouro nas vizinhanças do Rio Pardo clandestinamente com o que
nào só se arruinão as terras destinadas li agricultura, mais se furtão
os direitos impostos sobre o ouro, pede providencias para evitar
ulJla e outra r,ousa; e ha o mesmo A. S. por bem que o dito
Presidente, procedendo ás indagações que julgarem necessarias,
informe promIJ1a e circumstanciadamente: 1.°, se as terrns em
que appareceo o ouro são de propriedade particular, e quem são
os donos; 2°, se o ouro se lira em terrenos coloniaes, ou se é
nativo em pilas ou bêlas ; 3°, si lia em tunta quantidade que valba
pena de se fundir nessas terres o mineral que não pode deixar
de prejudicar a agricultura, como já lembrou esse me. Ino go
verno; e porque antes da imperial deL:i. ão fundad" nas inf.)r
mações ordenadas, ha grave prejuizo qne continue a mineração
c1audestina e tumultuaria: ordena Sua MagestaLJe Tmperial que
o mesmo PresiLJente dê elIicazes providencias para impelil-as f:l
zendo retirar sem perda de tempo, da Provincia a Thomn
Antonio Bitancurt, que parece ser o aulor desse uoro descoberto,
apprehendendo todo o ouro que os mincraLJores tiverem extral1ido
contra as ar'dens, e sem diligsncias preliminares; mandou ernnm .
Sua l\Iagestade o Imp6l'ador [10 Presidente, que houve em seu im
perinl nome a fidelidade com que José Vaz Texeira do Amaral,
denunciou e entregou ao Govel'110 o ouro que havia tirado, e lhe
faz saber que, fundido que seje tirado os direitos, o resto lhe será
enlregue fielmente.»

Palacio do Rio de Janeiro em 17 de Abril de i82,L - João
Sevel'iano Maciel da Costa.

Geologia do lll11oicipio de §. Je"on~Tn1()

.• Passo agora a examinar a geologia do municipio, seI:vindo-ll1lJ
dog estudos feitos por mim e pelos engenheiros Frederico A. de
Vasconcellos e A. Poreira Cabral, cuja clescripção dos serras do
Roque e do Curral- Alto é a mais com plelil, e elos do distincto S,'.
Dr. Eugenio Dahne, cujo valioso auxilio no desempenho da
minha commissão foi amai- eillcaz po sivel.

Conforme verinquei em minha ultima commissão, a geologia do
terl'itorio deste mnnicipio ainda n~o foi toda explorada, pl'iucipal
mente nos logares mais proximos da serra, e corno nno dispozesse
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de tempo e pessoal bastante para laes estudos, limito-me lÍs ob·
servações que fiz e informaçõ~e que colhi.

A serra do Herval compõe-so quasi toda de grauito e porphyl'o
com os usuaes acompanhamentos e variações, como sejam a sya
nite, o diorite, etc.

Os serras do Baque, do Clemente, da Raposa e do Christovão
compoem·se de granito de porpllyro eruptivo. As formações mais
alltig,ls são provavelmente as de gneiss c mica·schisto que se
encontram variadas em muitas parte.

No arroio dos Ralos, proxi01o á sena da Haposa, a estratifi
cações do gnriss estão muito dobrada', provando isto a origam
eruptiva destes senas.

Tambem existe um cume eruptivo ue gl'anito na juncçiio dos
rios Jacuhy e T:,qnury, fOI'mando pequenas ilhas entre as margens
em que estão situadas as villas de S. Jeronymo e do Triumpho,
a: qU[les assentam sobre este granito, mais para oeste, e onde
o arroio Porleirinha faz barra com o rio Jacuhy; ahi encontram
se, j nnto ao granito e qua i a prumo, forles camadas de schisto
nrgilloso metamorpilico. As mesmas camadas apparecem outra
vez para oeste nas margens do arroio do Conde.

E tes terrenos dividem-se em aquosos e igneos.
A região montanhosa compõe-se de massas granitica c syeni

ticas, e de chistos crystallinos. Os terrenos aquosos, que con
sistem em grés, conglomerados, e-argillas diversas, em relação
com algumas rochas vulcanicas, constituem a região das collillas,
que se estende a norte dos serras, pl'olongando-se pa-Ios espaços
comprehendidos entre elles e orlando as suas fraldas.

DEPOSITas AQUO_OS

Alluviões dos valIas e do rio Jacuhy.
Seixo rol adas e grés fcrri feros.
Grés e argillas variegadas.
Grés e conglomerados ferruginoso.
Schistos e grés cal'bonaceos.
Arl ases e conglomerados anageniccs.
Tonenos melnmorphicos ou schi tos crystallinos, gneiss, mica

scbisto; e hyalomictos do serro do Roque e de outros:

TERRENOS IGNEOS

Vo~canicos

Trapp dioritico

Plutonicos

Syenite, granito

A parte mel'idional con tiLue a ,'egião do seITaS e li espcr:ial
menle campo ta de schisloscr. tnllino com granito, que formam
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o serro do Roque, e de syenite, que forma o serro do Boqueirão
e provavelmente o dos BuLiás em vista da naturcza de suas
fraldas.

No espaço comprebendido en tre o serro do Roque e os outros
dons e que é coberto em pnrte por terrenos de sedimentos, vê·
se ainda o grnnito sotoposto aos stratos sedimentares e desco
berto pela acçiio erosiva das aguas.

Os schistos crystalinos consistem em algum gueiss, quartezitos
e micaschistos r;om inclinações proximas da vertical, correndo o
rumo de nordeste a sudo('sle.

Intercaladas nas roc~as schistosas apparecem massas graniticas
que não a[fectam posição determinada em relação áquellas, encon·
trando-se ora nas fraldas do serro, ora no cume, mais frequentes
na primeira posição.

As rochas schistosas são atrilves 'adas por grossos pedaços de
quartzo lacteo, translucido, amorpho, contendo fendas longitu
dinaes forradas de quartzo hyalino crystallisado.

O granito é geralmcnte de grão ruuiLo igual e abundantc de
feld ·paLI1. .

Encontra-se tambem nos galhos do arroio do Conde, n'um gra
nito commUl1l, manchas dc granito porphyroide.

Sobrepostos imOlcdiatamente ao granito existem bancos de ar·
Ico es e conglomerados anagenicos. que representam as rochas
aquosas não metamorphicas, mais antiga destes terrenos, e appa·
recem entre o serro do Roq ue, o do Boqueirão e em outros 10-
gares. .

O minerio de ferro ofl'erece um infinidade de modificações, já
na sua structura, já na textura. Encontra-se o minerio liLhoide
compacto, de côr escura, como tambem o oJygi to terroso e o cel
lular. Além destas variedades, encontra-se a hematite vermelha
no serro dos Butiás, junto ás minas de carv1io de Holtvweissig &
Com p., em uma sanga por trás da estancia do Gaspar, perto do
arroio dos Cachorros, apresentando ahi uma formação especial,
pois encontra-se a bemaLite superposta ao carvão. No serro do
Clemente junto á ponte do arroio d.os Ratos encontra-se o ferro
specular magnetico. o serro Redondo, denominado seno do Pa
tricio de Azambuja, em terras de sua propriedade, encontra-se o
puro minerio magnetico, de que trouxe abundantes amostras.

A tres leguas desta estancia encontron o italiano João Tognochi
abundantes mina de exccllente ferro specular, cujas amostr'as
por mim trazidas têm causado admiração pela ua bella appa
rencia e excellente qualidade.

Esses veios correm do E. ao SO.
Todos esses minerios encontram-se em grande abundancia á su

perficie da terra.
A natureza não podia podia ser mais prodiga dotando este mu

nicipio de t50 gTande variedade de excellente numero de ferro,
ao lado de de abundantes minas de carvão.

O deposilo, que occupa os pontos mais baixos entre as serras
do Roque e do Boqueirão, consiste em bancos de argillas plas-
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tiC3S variegadas de amarello, cinzento e roxo, um pouco micaceas
e apresentando rar3S vezes a textura schisto a.

Contem este deposi lo stralo de algumas pollegad3s até um pal
mo de espessura, de argilJa com fragmentos de lenhito e corada
por materia carboracea, assim como lJancos de dous a trcs palmos
de espessura de oligisto litboide, terroso ou granular, com raros
geodes forr3dos de cry taes lenticulares, analogo aos do minerios
de ferro. Encontra- e di seminados nestas 3rgillas fragmentos de
pau petrificado ( sagillarias ). Os pedaços de lenhHo contidos n3S
argillas conservam perfeitamente a textura vegetal inteiramente
semelhante a do p3U petrificado e estão completamente carboni
sados.

Nota-se em urna sanga que se lança no arroio dos Cachorros
posta a descoberto pelas aguas a seguinte formação:

Terrra gegetal .
Schisto pardo .
Primeira camada de carvão .
Schisto escuro · .
Segunda camaéla de carvão .
Schisto escuro · .
Tereeira camada de carvão .
Schislo escuro ..................•...
Quarta camada de carvão .. - ' .
Schisto pardo visivel. .

2Dl

11ll,50
Om,'1O
om,06
OIU ,06
01U,12
01U,08
01ll,50
Om,33

1201

( Nota -do Sr. Pereira Cabra\. )

Por muito tempo achou-se elle indiciso sobre a classificação dos
minedos, tanto dos arkoses como deslas argillas. O pó vermelbo
que é caracteristico do olygisto não podia tiraI-o da duvida,
pOI'que em todos 08 specimens ha malba, que dão pó amaI'ello,
caracteristico do hydI'ato. A agua de combinação nos hydI'atos,
cuja pre cnça se póde verificar com uma retorta de vidro, nem
sempre Lira a duvida; expostos ao fogo em uma relorta fragmentos
de olygisto terroso c mclsmo lithoide bem caracterisados, emit
tiram sempre notavel quautidade d'agua, de fórm3 que só pela
3nalyse qU3ntitativa se póde conhecer o car3cter inf311ivel.

Conhecia-se apre ença do oxydo anhydrico, mas c3usou-Ihc
sorpreza a constante e quasi intima mistura deste com o hydrato,
assim como a estructura e fórma do minoria mais proprias do
lymollite.

As 3nalyses feitas ultimamente ( Outubro e Novembro de 1883 )
e que vêm na segunda parle deste lrabalho esclarecem perfeita
mente esla questão ••

(N. A.)
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PERFIS GEOLOGICOS DOS TERRENOS ENTRE OS RIOS JACUHY E CAMACUAN

Direcção -.S. Jerouymo e serra do Hervnl.

Forniaçifo

Município do Triumpho - Conglomerados e tabatinga sobre-
postos ao carvão.

Rios Jacuhy e Taqual'Y - Granito e syenito.
S. Jeronymo (villa) -Bacia cnrbonifern.
Serras do Cristovão e da Raposa - Granito.
Sobreposta se acha n bncin cnrbouifera onde estão explornudo

Holtzweissig & C.a
Arroio dos Cnchorros - Hematite ~vermelhn sobrepo tn á bacia

carbonifera, a qnal assenta sobre umn formação de mica e gneiss.
Serrn do Herval - EilLre o arroio dos Cachorros e esta sena

ve-se uma formação de syenite, seguindo-se a formação granitica
de que ella se compõe.

( Conforme se verifica do mappa ]). 4 entregue ao Ministerio
da Agricultura.)

O granito existente entre os rios Jacuhy e Taquary é eruptivo,
forma pequenas ilhas nas marg-ens onde estão sitnadas as villas
de S. Jeronymo e Triumpho ; mais para oeste, onde o arroio Por
teirinba faz barra com o Jacuhy, acbam-se encostadas ao granito
e quasi em pé fortes camadas de schisto argilloso metamor·
phico. As mesmas camadas apparecem ainda uns mal'gens do
arroio do Conde, mais para oeste.

GEOLOGIA DO TERRITORIO ENTRE JACUHY E CA~L~CUAN

Direcção Santo Amaro e serrado Herval.

Santo Amaro - Conglomerados e tabatillga sobrepostos ii bacia
carbonifera que, atravessnndo o rio Jacuhy, vem-se mostr::r á su
pel'l1cie ( no arroio do Conde) em grande extensão.

Serro do Clemente - Compõe-se este serro de granito, interca
lando- e entre elle a bacia carbonifera e pessa camada de gneiss.

Arroio dos fiatos - Gnei s, quartsilos e mica - Sobreposto ao
gneiss encontra-se o carvão e ainda sobreposto forte veio de
hemalite.

Serro Redondo ou serro do Patricia - Gneiss mica, quartsitos,
a~s~ntando O oxydo de ferro magoetico sobre uma formnção gra
llltlCa.
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Serra do Herva1.- Entre esta serra e o serro do Patl'icio en·
contram-se a syenile e o granito, de que se compõe a serr:) do
Hervill.- Nella nssenta um forte veio de ferro specular, de bel·
Iis~ima apparencia.

Já demos n direcção dos veios.

Escll.1a gco1ogica dos tOJ.·J.·onos ontJ.·o o Jacn11.Y
o Sor~'a do Horva1

I
TERnENOS AlETAMORPHICOS ROeI/AS IGXEAS

I
p,'i",,,rios Plntollieos Vole",,;eos

Gnoi's, mica· chislos .................. Granilo.
S)·onilo.

Tel'l'ellOs aquosos

Arkozos o conglomorados.
Olygislo.

Formafào ere/aeea On tereiar!a
I

Argi lias carbonacoas.
Grés o chislos carbonacoos.
Conglomol'ados o gl'és ferruginoso.

Grés o ca1caroo docomposto.

( TraJlp diorilico.
I'oldspalh.
Grés forri foro.
Soixos rolados. I

I

nACIAs CAnnONIFEnAS

J-Ia tres bncias carboniferas conhecida. sendo uuns dellns cal·
locadas entre o arroio dos Batas e o Rio Jncuuy, e n outrn entre o
anoio dos Ba tos e n serra do J-Ierval.

Primeim bacia

Na primeira destas bacias é que est50 trabalhando Holtzweissig
& C. a Principin na margem esquerd<J do al'roio dos Ratos
entre os serros do Cbri~tovão e da Raposa, onde encontrou-se o
carvão á uperficie da terra, d'abi de ce na direcção oeste nppa
recendo de novo no anoio Porteirinha. D'ilhi volta nn direcção
Ié te alé o arroio dos Ratos e Rio Jilcuhy, passando para o muni
cipio do Triumpho.
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SC.I/unda bacia

Começa no arroio da Divisa, nas proximidades da serrn do
Herval,· e d'ahi corre na direcção noroeste até ao arroio dos
Ratos.

E la bacia ainda não foi estudada, eutretanto sabe-se ter ella a
exten ão de mais de dez leguas, visto enconlrar-se cm todo esse
territorio carvão á superficie da lerra.

Tct'ccim bacic~

A terceira bacia começa na fralda do serro do Clemen te, no
lagar denominado serro do Butiá, e d'ahi cOITe nll direcção NNO.,
atravessando o arroio do Conde e continuando provavelmente até
ao rio Jacu hy,

Não estão terminadas as explorações desta bacia por e~tarem

os concessionarias Tenente-Coronel Antonio P::ltricio de Azambuja
e outros procedendo aos respectivos estudos.

EXPLORAÇÕES CONHECIDAS

As primeiras explorações conhecidas neste munlclplO eram
llttribuidas a James Jobnson, que as executara cerca de trinta
annos atraz, por conta do Governo Provincial, descobrindo e
abrindo um poço no lagar denominado Dois Passos, nas proxi
midades da serra do Herval, designado acima na segunda bacia.

Otrabalho do SI'. Pereira Cabral veio, porém nos mostrar que.
muito antes já se faziam explorações neste territorio e que muitas
pc"ssoas do lagar empregavam o carvão nacional.

James Jobnson transportava o carvão extrahido em carretas
para a villa de S. Jeronymo, percorrendo uma distancia de sete
leguas.

Mais tarde o mesmo James Johnson abandonou a segunda
bacia, procedendo a explorações na primeira bacia, na margem
esquerda do arroio dos Ratos, onde abriu diverso poços.

O decreto n, 3715 de 6 de Outubro de 1866 concedeu a James
Johnson e Ignacio José Ferreira de 'loura privilegio para explo
rarem e lavrarem" minll do arroio dos Ratos. Com esta con
cessão cont.inuaram a extrabir carvão até que se encorporou na
Inglaterra a « Imperial Brasilian Colliery·Company, Limited. »

Esta companhia reali ou importantes melhoramentos, já abrindo
novos poços, já construindo uma linba ferrea desde a mina até á
margem do Jacuby na villa de S. Jeronymo, já emfim c:on
struindo bons edificios onde assentava machinas proprias para
extracção do carvão.

Devido a causa que tem tido diversas apreciações e segundo
resam uns que o carvão era imprestavel, segundo outros que a
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companhia fôra forçada por generosas olIertas de accionistas de
minas de c:lrvão da Inglaterra a não continuar a exploração,
foi tudo vendido em hasta publica e arrematado pela firma
Hollzweissig & C"., (;e POl'lil-Alegre, pela dimin uta somma de
vinte e tantos contos.

Por decreto n. 69640 de 6 de Julho de i878 Coi concedido á firma
Rol tzweissig &: C"., de PorLo-Alegre, po.•uidora do material
empregado pela extincta • Imperial Brasilian Collit;ry Company,
Limited " privilegio por 30 annos para lavrarem cflrvão de pedra
e quaesquer outroF. rnineraes, nos Lermos das clausulas que bai
xaram com o primeiro decreto.

Os concessionarios continuaram as p-xplorações nos i o e 20 dis
lrictos, fizeram cinco sondagens (que já descrevemos atraz),
sendo quatro ao longo da ferro-via da mina e uma no logar
denominado Xarqueada , proximo á foz do arroio dos Rato.

Expirou em 6 de Julho de i880 o prazo de dois annos marcado
na clausula 2' da concessão para as explorações que deviam fazer
os concessionarius ee,tes apre entarall1 ao Governo Imperial os
mappas e de cripções exig-idos no citado decreto.

Pela clausula (j," do decreLo li. 3715 de 6 de OuLubro de 1866
tinham os concessionaria direi Lo a mais um anno para demar
carem as datas mineraes a que tinham direito; expirado o prazo,
foi-Ibe prarogado em 5 de Agosto de 1882. J

(Jocí,o Cordeil'o da, Graça.)
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COllcessões para exploração e lavra [le lllÍueraes

Conselheiro Ltti:: Antonio Ba~'bosa e CommendadOl' Lttiz
Alves Leite ele Oliveira Bello.- Decreto n. 1993 de 12 de Ou
tubI'O de 1857. - Concede-lhes permissão pal'a explorar carvão de
pedra e outros mineraes no arroio d03 Ratos, municipio do
Triumpho.

Visco nele de ilfauá, Conselheiro Ltti;; Antonio BaJ'bosa e Com
mendador Luiz Alves Leite de Oliveira Bello. - Decreto n. 2665
de 27 de Setembro de 1858. - Concede-ihes permissão pal'a lavraI'
carvão de pedra e ferro na margem t'squerda do arroio dos Ratos,
junto á mina de carvão de pedra deste nome, e á margem direita
do Arroio Porteirinha, proximo :i povoação de S, Jerollymo,

Luiz BouUech.- Decreto n. 3049 de 6 de Fevereiro de 1863.
Concede-lhe pel'missão para lavrJr carvão de pedl'a nas margens
dos rios S. Jeronymo e seus aflluentes, municipio de Jaguarão,

Esta concessão foi transferida a Cunha Plant & Comp. pelo
Decreto n, 355'1 de 29 de Novembro de 1865.

Ignacio Jose Fen'eira de MOtwa, Nathaniel Plant e João
Landell.-Decreto n. 3697 de 10 de Setembro de 1866.-Conce
de-lhes pel'missão para explorar sulphureto de cobre e Outl'OS
mineraes no municipio de Quarahim.

Foi renovada esta concessão pelo Decreto n. 4525 de 13 de Maio
de 1870 e prorogados os pl'azos para o começo dos respectivos
trabalhos pOl' tres vezes pelo citado Decreto, e pelos de ns, 6563
de 2 de Maio de 1877 e n. 7716 de 15 de Maio de 1880,

Cahindo a concessão em caducidade e pa sando depois para o
nome exclusivo do cidadão Ignacio José Ferreira de Moura, foi-lhe
concedida pel'missão para lavraI' pelo Decreto n, 8847 de 13 de
Janeiro de 1883.
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James Jo1tSOtt e Ignacio Jose Ferreira de Moura.-: Decreto
n. 3715 de 6 de Outubro de 1866.-Concede·lhes permissão para
lavrar carvão de pedra e outros mineraes á margem esquerda do
arroio dos Ratos, municipio de S. Jeronymo.

Esta concessão foi alterada, fazendo-se extensiva pelo Dpcreto
n. 4480 de 18 de Fevereiro de 1870 a permissão ao municipio do
Triumpho, e depois annullada pelo Decreto n. 6963 de 6 de Julho
de 1878, por se ter verificado a hypothese prevista na clausula 19'
das que baixaram com o Decreto de 1 66.

Tendo fallido a companhia iogleza cessionaria da concessão de
que se trata, passou esta li pertencer a Holtzweissig & Comp., a
quem foram prorogados, pelo Decreto n. 8916 de 24 de Março de
1883, os prazos fixados p,ara continuação dos respectivos tra
balhos.

Johson Mac Ginity &: Cornp.- Decreto n. 4064 de 4 de Janeiro
de 1868. - Concede-lhes permissão para explorar chumbo, ferro e
outros mineraes nos municipios de Porto Alegre e S. Leopoldo.

Ecluardo Meuselcr e outros.- Decreto n. 4629 de 28 de No
vembro de 1870.- Concede-lhes permissão para lavrar metaes no
municipio de Caçapava.

Esta concessão foi transferida á companhia de minas de ouro e
cobre do sul do Brazil, a qual obteve por Decreto n. 7226 de 22 de
lVlarço de 1879 urna prorogação de 3 annos para a medição das
respectivas ~atas mineraes.

Sebastião Antonio Rodt'igues Braga.- Decreto n. 4689 de fO
de Fevereiro de 1871. - Concede-lhe permissão por 50 annos para
lavrar metaes na zona privilegiada da estrada de ferro de Santa
Catharina a Porto Alegre.

Edual'do Jlleuseler.- Decreto n. 4814 de 11 de Novembro de
1871. - Concede· lhe permissão para explorar carvão de pedra e
ferro nos rios Cah'y e Jacuhy, na comarca da capital.

Esta concessão foi annullada pelo Decreto n. 5093 de 25 de Se
tembro de 1872, por offender os direitos da companhia Imperial
BI'azili~n Collieries, cessions.ria de James Johson e Ignacio José
Ferreira de Moura, segundo o Decreto de n. 3715 de 6 de Outubro
de 1866.
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Dr. Felippe Pereim Caldas e M anoel Lopes da Silva.- Decreto
n. 5044 de 7 de Agosto de 1872. - Concede-lhes permissão para
explorar cobre e chumbo no municipio da Encruzilhada, termo do
Rio Pardo.

Prorogada pelo Decreto n. 5726 de 27 de Agosto de 1874, e cahida
depois em caducidade, fJi afinal a concessão transferida ao pri
meiro dos concessionario' pelo Decreto n. 8250 de 3 de Setembro
de 1881.

. Hygino Corrêa Durão.- Decreto n, 5571 de 14 de Mar'io de
1874. - Concede-lhe permissão para lavrar carvão de pedra e outros
mineraes no territor~o situado entre as pontas dos rios Santa Maria
e Jaguarão.

Esta concessão foi transferida a D. Antonina de Cantos Durão,
viuva do concessiona rio, pelo Decreto n. 7215 de 15 de Março
de 1879.

Pelo Decreto n. 9038 de 13 de Outubro de 1883 foi approvada a
planta geologica e topographica do territorio mineral,

Dr. Roberto Landell e Pedro Francisco Atronsfl M abilde.
Decreto n. 5724 de 27 de Agosto de 1874.- Concede-lhes permissão
para explorap sulphureto de cobre e outros mineraes no municipio
de Qusrahim, entre os arroios CagusJá e Capivary.

Esta concessão foi tL'ansferida a 19nacio José Ferreira de Moura
pelo Decreto n. 6563 de 2 de Maio de 1877, e prorogada por 3 annos
pelo de n. 7716 de 15 de M/l.io de 1880,

Antonio Soares Amaya de Gusmão.- Decreto n. 5833 de 22 de
Dezembro de 1874.-Concede-lhe permis ão para explorar cobre e
outros metaes no municipio de S. Gabriel.

Guilherme Kopp e outros.- Decreto n. 6101 de 19.de Janeiro
de 1876.- Concede-lhes permissão pal's explorar carvão de pedra
e outros mineraes nos municipios de Porto Alegl'e e S. Leopoldo.

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto n. 7130 de 11 de
Janeiro de 1879.

Antonio Au.qusto Nogtteira da Gama.- Decreto n. 6354 de 11
de Outubro de 1876.- Concede-lhe permissão para explorar carvão
de pedra, ferro e outros metaes na sesmaria da Capellinha..

Esta conces-ão foi prorogada pelo Decreto n. 7094 de 30 de
Novembro de 1878.
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Felisbel"to Iglwcio Barcellos e Felippe Guiihot.- Decreto
n. 635 de '18 de Outubro de 1876.- Concede-lhes permissão para
e:xplorar ouro no municipio de D. Pedrito.

Os concessionarios obtiveram permissão para lavrar pelo Decreto
n. 6876 de 6 de Abril de 1878.

Tendo fallecido o socio Felippe Guilhot, foi esta concessão anuul
lada pelo Decreto n. 9331 de 25 de Novembro de 1884, sendo pelo
de n. 9332 da mesma data renovada a Felisberto Ignacio Barcellos.

João Ca?'los Bachheuser, .<lugusto Alberto Stuchy e Miguel
Reclusino Mesa.-Decreto n. 6392 de 30 de Novembro de i 76.
Concede-lhes permissão para explorar ouro e outros metaes no
municipio de S. Gabriel.

Foi prorogada esta concessão pelo Decreto n. 7107 de 3 de
Dezembro de 1878.

Jose Joaquim. ele CC!I"valho Bastos.- Decreto n. 6395 de 30 de
Novembro de 1876. - Concede-lhe permissão para explorar carvão
de pedra e outl'OS mineraes no municipio de Taquary.

Bachal"el Luiz Gonzaga de Souza Bastos e Frederico Augusto
Duvet.- Decreto n. 6923 de i de Junho de 1878.- Concede-lhes
permissão para explorar carvão de pedra na comarca de Bllgé.

Holtweissig &: Comp.- Decreto n. 6964 de 6 de Julho de 1878.
Concede-lhes permissão para lavrar carvão de pedra nos municipios
de S. Jeronymo e Triumpho.

Por Decreto n. 8056 de 24 de Março de i 81 foi concedida per
missão aos concessionarios para estender os seus trabalhos aos
municipios de Cahy, e S. João do Monte Negro.

Esta concessão não obst'tnte achar-se transferida á Companhia de
mineração de carvão de pedra do Arroio dos Ratos, foi prorogada
aos antigos concessionarios pelo Decreto n. 9345 de 16 de Dezem
bro de 1884.

James Gracie Taylor e Miguel Gonçalves da Cunha.. - Décreto
n. 7()47 de 18 de Outubl'o de 1878.-Concede-Ihes permissão
para lavmr carvãi> de pedra no territorio comprehendido entre os
rios C.tndiotinba, Candiota e Jaguarão Chico.

Tendo fllllecido o concessionario Taylor foi eUe substituido nos
seus direitos por seus filhos, como se vê do Decreto n. 8933 de 21
de Abril de 1883 renovando a concessão.
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Domingos Pinto França Mascat·enhas.- DeCl'eto n. 7171 de
22 de Fevereiro de 1879. - Concede-lhe permissão para explorar
carvão de pedra e outros mineI', es no Iogar denominado Bolema,
municipio de Bagé.

Adl'iano Ban'an- Decreto n. 7509 de '1,7 de Setembro de 1879.
- Concede-lhe permissão para explorar oúro e outros mineraos
na comarca de San t'Anna do Livramento.

Gaspar Rechsteinel' e A,ttonio Augusto Nogtceira da Gama.
Decreto n. 8004 de 19 de Fevereiro de 1881.-Concede-lhes
permissão para e:rplorar carvão de pedra e outros mineraes no 20

districlo do municipio da Cachoeira, dentro dos limites do mesmo
districto, entre os arroios Irapuá e Pequery, onde está collocada a
sesmaria da Capellinha.

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto n. 8915 de 31 de
Maio de 1883, e por elle permittido que os concessionarias estendam
seus tmbalhos a todo o municipio.

Raphclel FO"cunato Barreto de Azambuja e Francisco Mat'tins
de 11i[enezes,- Decreto n. 8093 tle 14 de Maio de 1881. - Conce
de-lhes permissão para explorar metaes no municipio da Encruzi
lhada.

Francisco Lucas de Oliveira. - Decreto n. 8384 de 14 de Ja
neiro de 1882.- Concede-lhe permissão para explorar carvão de
pedra e outros mineraes da comarca de Bagá, em um I'incão do
Candiola.

Oyrilto da Silva Genofre.- Decreto n. 8441 de 18 de Fevereiro
de 1882. - Concede-lhe permissão para explorar carvão de pedra,
ferro e outros mineraes nos munieipios de Bagé e S. Gabriel, e
petroleo neste ultimo municipio.

E' fallecido o concessionario.

Antonio Uandido de Siqtceil·a. - Decreto n. 8462 de 18 de Março
de 1882. - Concede-lhe permiSSãO para explorar lurfa nos muni
cípios de Santa Victoria do Palmar, Rio Grande e S. José do Norte.
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Antonio Patricio de Azambuja e outros.-Decreto n. 8519 de
6 de Maio de 1 82.- Concede-lhes permissão para explorar ferro,
carvão de pedra e outros mineraes no município de S. Jernnymo.

Pelo Decreto n. 8593 de 17 de Junho do mesmo anno, foi deter
minado que esta concessão não teria lagar emquanto não fossem
medidas e demarcadas as datas mineraes da concessão feita a
Holtzweissig & C.a por Decreto n. 6964 de 6 de Julho de 1878.

Antonio da Silva Lisboa. - Decreto n. 9265 de 16 de Agosto
de 18 ..1.- Concede-lhe permissão para explorar mineraes no
municipio da Encruzilhada.

Holtweissig & ComjJ.- Decreto n. 0320 de 15 de Novembro de
1884:.- Concede-lhes permissão para explorar mineraell no mu
nicipio da Encruzilhada.

34
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LIMITES

Esta provincia confina ao Norte com a da Bahia ; ao Sul com
S. Paulo; ao Oriente com a Babia, Espirita-Santo, Rio de Janeiro
e S. Paulo, e ao Occidente com S. Paulo, Goyaz e Matto-Grosso.

POSIÇÃO AS'fRONOMICA

A Lat. de Minas Geraes comprelJende os parallelos de i3° 55' e
23" austral; a sua Long. é de 3° 33' oriental, e 7° 4.8' occidentaI.

CLIMÀ

O desta Provincia é assáz salubre e muito benefico para o lado
do Sul; convindo notar que com excepção de Ouro-Preto que ó
humido, o resto da Provincia goza de uina temperatura sêcca
durante as quatro estações do anno.

COMA.RCAS

i" CAPITAL

Municipio.............................. Ouro Preto.

2." RIO DAS MORTES

•••••••••••••••••••• t •••• o •• o.

3." PARAHYBUNA

•••••••• o •••••••••••••• • ••• • ••

4." PlRANGA

5.a RIO DAS VELHAS

S. João d'EI·Reie
S. José d'EI-Rei.

Juiz de Fóra.

Marianna e Piranga.

Sabará e Santa Lu·
zia.
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6.'" LAVRAS

Municipio .. ' ':" .. , .

7. '" mo PIRACICADA

8.'" RIO CllANDE

9.'" RIO VERDE

10.'" PARAÓl'EBA

H.'" DAEPENDY

12.'" MunrAHÉ

............ ~ .

13." LEOl'OLDINA

1(j,.'" mo PRETO

. •. ·.0 · :.· .

Ui'" DIAlIlANTINA

16." S, DARBARA

17." ITATIAIA

18.'" CHmSTINA

'" "'"1 t ••••••• f f. a'o. 0,1 ••••

Lavras e Bom Suc
cesso.

Habira.

Piauhy e Formiga.

Campanha

CLlrvello.

Baependy.

S. Paulo de Mu
riahé.

Leopoldina e Cata
guazes.

Rio Preto•

Diamantina e GOLl
vêa.

S. Barbara e Cae
t!lé.

Ayuruoca.

Christina.
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BOM JARDIM

Município.............................. Turvo.

20.a MAR DE HESPANH,\
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Mar do IIospanl13.

2:l. & LAMBARY

22.'" RIO TURVO

23.'" DARDACENA

2q,.'" ITAPIASSABA

25.'" TRES PONTAS

26.'" BAGAGEM

27.'" UBERABA

28.'" CALDAS

29.· SETE LÁGÔAS

QUELUZ

Lambary e Senhor
Bom Jesus de
Campo Bello.

Ponte Nova e Vi
çoza de Santa
Bita.

Barbacena.

Januaria.

Tres Pontas, Dôl'es
da Boa Espe
rança e Espirito
Santo da Var
ginha.

Bagagem.

Uberaba.

Cabo Verde o Cal
das.

Pará e'Seto Lagõas.

Queluz e Brumado.
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3L'" RIO DOURADO

Municipio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Patrocinio

32." ENTRE RIOS

Bomfim
Rios.

33." JEQUITINHONHA

e Entre

Minas Novas e
Theophilo Ottoni.

34" ARASSUAHY

Arassuahy, Monte
Alegre e S. An
tonio de Salinas.

3D." RIO PARDO

Rio Pardo.

36.' RIO DE S. FRANCISCO

Pedra dos Angicos.

37." PRATA

Pr3ta.

38." Itajubá

!tajubá e S. José
do Paraizo.

39." lTAPICIRICA

!tapillirica e S. An
tonio do Monte.

40" ITAMARANDIDA

S. João Baptista e
Rio Doce.

41" RIO DE S. ANTONIO

Conceição e S. José
de Guanhães.

42." PARACATÚ

Parac3tÚ.

43." JiQUITAHY

,. , ••••••••.••• t. 10 ••••••••••• Montes Claros.
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4,4,. a PI'l'ANGUY

Municipio ..... , ....•. , •.•........... , ..

4,4,. a ARAti.

4,7.a PASSOS

48.- JAGUARY

lJ,9." RIO NOVO

50." S. ANTONIO DOS PATOS

51.." UBÁ

• »

52." pouso ALTO

53.~ GRÃO MOGOL

... t··························

54,." RIO MANHUASSÚ
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Pitanguy e Abaeté.

Araxá e Snntissimo,
Sacra~ento.

S. Sebastião do Pa~

raizo, Villa FOI;"
moza de ~lfenas

e Carmo do Rio
Claro.

Passos.

POUS.o Alegre, Ouro
Fino e Jaguary.

Rio Nov.o, Pomba e
S. João Nepo
muceno.

S. Antonio dos Pa
tos e Carmo do
Parnahyba.

Ubá e S. João l3ap•
tistl~ do Presidio,

Pouso Alto.

Grão Mogol•

S. Lourenço <le.
Manhuassú e S.
LuziD, de Car~n
golla.
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JAZIDAS MINERAES

Abaeté.- Este rio nasce na Serra da Matta da Corda, e vai
desaguar no S. Francisco 12 leguas abaixo da embocadura do
Andaiá. Tanto no Abaeté como no rio do Chumbo existem
lavras diamantinas ejazidas dé galena argeUlifera e chumbo,
as quaes tendo sido exploradas em 1812 pelo Bar1io de Echwege e
depois por l\f()nlevade em 182~, acham- e desaproveitadas.

Na fazenda do Buracão, quatro leguas a S. O. do arraial
do Areado, existe uma mina de oligisto compacto de côres
cinzenta e vermelha.

Um dos maiores brilhantes do mundo, o qne é couhecido pelo
nome de - Brilhaute do rei de Portug,d -, pesando 120 quilates,
foi achado nesse rio por tres degradados, como e verá da
noticia que em outro lagar vai tran cripta.

Agua Quente.- Esta povoação dista meia legua de CaLtas
Altas. Possue tanto cobre que o Dr. José Vieira do Coutto,
tratando de semelhante assumpto, assim diz:

« Aqui o cobre é immenso; lodo o arraial e suas casas estão
fundadas sobre continuados lagedos de cobre de especie vel"
melha, os quaes se mostram todos salpicados e cravados com a
mina cinzenta, de maneira que isto fórma um enxadrezado
agradavel li vista. Estes mesmos lag-edos aturam muito avante
depois de se ter passado o tal arraialzinho, e sào tão duros que
atropelados das ferraduras dos cavaJlos sobre elles nos encom·
modavam com seu tinido, e parecia que caminhavamos sobre uma
chapada de ferro. Todo esle terreno, que vai desde Agua
Quente até o arraial do Infeccionado, e que tem a extensão de
legua e meia, todo elIe é coberto de minas de cobl·e.'

Agua Suja.- Dista esta localidade nove leguas da cidade
de Minas Novas. Todas as lerras dessa povoação possuem minas
de ouro.

AlUias. - Nasce esse rio nas montanhas que cercam avalIe
do Abaeté, e vai engrossnl' com suas aguas os rios do Somno e
Santo Antonio. As lavras diamanlinas que se encon tram no rio
das A1J:nas e nos dous ultimo, descobertas em 1729, foram
mandadas explorar em 1800 pelo Governador, Conde de Sal"
zedas.

Alto dos Bois.- Entre a antiga aldea da Penha e a
cidade de Minas Novas existe um chapadão conhecido pelo nome
de Alto' dos Bois, muito rico em minas de enxofre, antimonio e
outras preciozidades mineraes.

Alvarenga.- Este rio, de-coberto em ti81 ]Jor D. Ro
drigo José de Menezes, vai desaguar no Manlluas Ú, um dos
affiuentes do rio Doce, depois de engrossar-se com ns aguas dos
ribeiros Santo Antonio e S. José. Passa por ser muito rico em
ouro e outros melaes.
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Andaiá.- Esta poyoação demora no dislricto de Tijuco.
Passa por er Illuito aurifera e possuir pedras preciosas em todo
o seu tenitorio.

Anhoubecanbuvu.- Este rio foi explorado por AJTon o
Furtado de Mendon~a e Dias Pae, quando pro oraram em 1.673
descobrir a Serra da E meraldas. Possoe metaes e mineraes de
todas as especies não só uo seu leito, 1;01110 nas uas margen e
terrenos circumvizinhos.

Antonio Dia abaixo.- Freguezia :í margem es
querda do rio Pi racicaba, disttln te cerca de 20 I goas pouco mai
ou menos do mnuicipio de Caelhé. As minn~ de ouro que exi·t m
nas margens e jeito do Piracicaba não consta que tenham sido
exploradas.

Antonio Pereira. - Freguezia no districto da Cidade
de Marianna. Possue minas de ouro e arsenico, que não con la
teu ha m sido exploradas.

Aloassuahy. - Este rio nasce na selTas que demoram ao
Norte do Municipio do Pl'Íncipe, e COITe em direcção ao Jequi
tinbonlla. Possue crysoJithas e outras pedras precio as, bem
assim muito ouro.

Des fi localidade foram remettidas para a antiga ca a da moeda
da Babia,:í que euUlo pertencia o territorio em que exi te o rio
Arassuahy, no anno de 1748, 17.363 oitavas de ouro de 23
Cjni lates.

Araxá. - Municipio da Comarca de seu nome, distante da
Capital de Goyaz cerca de fiO leguas. Pos ue fontes de aguas
milleraes propria para curar a lepra, a sarna e outras molestias
cutaneas.
Al~raial dos Corregos. - Este arraial dista uma le

gua pouco mais ou menos do Hio do Peixe. Todo o territorio do
anaial acba-se salpicado de amostras de minas de cobr , que
d'abi se desvanecem parI) outra vez principiarem a apparecer :í
entrada do arraial da Tapanboacanga, que fica cinco leguas dis
tante da Villa.

Nos rios das Pedras e VermellJo, que correm não muito dis
tantes do arraial, era onde antigamente habitavam os mineiros,
os quaes deixaram montes de precioso metal completamente
in tactos.

Sobre a existencia de sas minas o DI'. José Vieira do Coutto,
na sua Memoria sobre as minas da Capitania de Miuas Geraes, diz
o seguinte: .

c Ao sallil' deste arraial, e logo pegado a elle, observam-se
montanha inteiras da mina cinzenta de cobre. e que afl'eclam
pela maiol' parte a figura de rhombos. Tudo quanto se via por
fóra da estrada, emquanto a vi ta não era poj:Jda pelas mattas,
era tudo desta meSUla mina; não em veeiros, mas sim em cumu
las, que formavam montes; e tudo obre quo pizavam os ca-
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valIas era cobre sem mistura de terra ou outra pedra. Esta
abundancia de mina aturou por espaço de meia legua, e d'abi
por diante cessou até findarmos a viagem no arraial dos Carregas,
arraial ainda mais pequeno que o da Tapanboacanga e muito
arruinado. »

Arripiados. - Este rio nasce na serra de sen nome e vai
engrossar com suas aguas o ribeiro conhecido pelo nome de
Casca. No leito e margens desse rio existem minas de ouro e
outrós mineraes, que não têm sido exploradas.

Ayuruoca. - ~ste Municip ia demora na Serra da Manti
queira, e faz parte da Comarca de Itatiaia. Em todos os terrenos
desse municipio encontram·se minas de ouro e outros metaes.

No Almanalc das Provincias, organizado por Arthur Sauer,
encontra·se a seguin te noticia:

«Refere a tradição que, no seculo passado, os paulistas que
residiam em Taubaté fizeram uma excursão seguindo {J curso
do Pamltyba, até que avistando uma grande depressão na Serra
da Mantigueira, foram ter a es e lagar, attingindo as riban
ceiras do Capivary. Nes e ponLo encontraram um aldeamenLo de
indios, e com estes travaram renhida luta, da qual sahiram ven
cedores, ficando por isso conhecido o Jogar e a serra que
proxima estava pelo nome de Conquista. Os aventureiros pas
saram além da serra, e chegaram ao rio AyunlOca, famoso pelas
importantes jazidas de ouro que em seu Jeito e margens 'se
encontrava. Ahi se demoraram durante algum tempo, prose
guindo depois na jornada, fundando, dez leguas além desse Jogar,
uma povoação, que, por aI vará régio de 1724, foi denominada
Ayuruoca, que na lingua indigena significa - papagaio na toca
ou ninho. »

BagagelD..- Termo da Comarca de Paranahyba. Nas
margens do rio Bagagem, foi descoberto em 1853 o grande bri
lhante conhecido pelo nome de Estrella do SuJ, pesando 2M,
quilates.

BalD.buhy. - Este i'io nasce nas serras Marcella e Alegre;
engrossa o S. Francisco com suas aguas, e rega a cidade de seu
nome. As lavras diamantinas alli existentes foram descobertas em
1729 ; e tendo sido exploradas em 1800 por ordem do Conde de
Sarzedas, reconl1eceu-3e serem riquissi mas.

Boa Vista.- Esta freguezia demora na serra da Manti
queira e f<lZ parte do districto de Ayuruoca. Nos arredores dessa
freguezia existem lavras de diamantes e topasias .

Em outro lagar acham-se reproduzidas as noticias encontradas
nos Annaes da E coJa de Minas de Ouro Preto, sobre semelhantes
jazidas.

BolD. Successo.- Este ribeiro rega a Cidade de Minas
Novas e o Municipio de seu nome na Comarca de Lavras. E'
muito aurifero, e não consta que tenha sido explorado.
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Borrachudo. - Este rio, assim denom inado pela grande
quantidade de mosquitos que tem, conhecidos por esse nome,
possue lavras diamantinas, que foram mandadas explorar em
1800 pelo Governador Conde de Sarzedas.

ElIe corre de Oeste para Leste nas montanhas do districto de
Paracatú ; rega a povoação de seu nome, e lança-se no rio S.
Francisco pela sua margem esquerda.

Brucutú.- Logarejo na Comarca de Santa Barbara. E'
rico em ouro e pedras preciosas.

Cachoeira.- Este districto demora tres leguas e meia
ao poente de Villa Rica. Possue minas de cobre, como se verá da
seguinte deEcripção feita pelo Dr. José Vieira do Couto:

• No cume da serra está um chafariz de pedra que por duas
biccas jorra do alto sobre um tanque crystallina e fresca agua,
idéa de caridoso animo, e que de proposit3 serve para desúllerar
a gente e os animaes até alli esbaforidos com tão longa subida.

Até aqui, a vista sempre curta e pejada com os montes, que de
todas as partes se vêm, descobre muitos crystaes negros de
cobre, grossos e isolados entre pedregulho.

Caethé.- Municipio da Comarca de Santa Barhara, 18
leguas distante de Marianna. Em 1701, Leornado Nardez, desco
briu as minas de ouro que aIll exi tem á flor quasi dll. terra.

Cajurú.- Freguezia do Municipio de S. João d'Elrei,
entre o pequeno e o grande rio das Mortes. Possue minas de ouro
que, suppo to fossem outr'ora muito trabalhadas, não estão com
tudo e gotadas.

Caldas.- Municipio da Comarca do seu nome. Possue
minas de estanho e outros metaes que não tem sido exploradas.

Calháos.- Este rio é tributaria do Arassuahy, e rega a
povoação de seu nome, pertencente ao districto de Minas Novas.
Possue minas de ouro e pedras preciosas, como chrysolitas e
outras.

CalDargos.- Este logarejo demora, duas leguas pouco
mais ou menos distante de Marianna, e deve a sua fundação ao
Paulista Thomaz Lopes de Camargos em 1701. Possue mina de
ouro, que, supposto tivessem sido antigamente muito trabalhadas,
não estão comtudo esgotadas, como as do lagar conhecido pelo
nome de Thesoureiro, de propriedade dos herdeiros do Barão
desse ti tulo.

Campanha.- Municipio da Comarca do Rio Verde. Nos
logares conhecidos pelos nomes de S. Gonçalo, Bairro Alto e
Santa Luzia existem minas de ouro, que, suppo to tivessem sido'
antigamente muito trabalhadas, não e tão com tudo esgotlldas.

Para a lavrl1 dessas minas acha-se organizada uma companhia,
como se verá da noticia publicada em outro lagar.
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Candongu.- No morro deste uome, á margem direita do
Rio das _Iortes, do Municipio de S. Joiio d'EI-Rei, ha uma pedreira
de côr nul que tem sido muito aproveitada para as obras dos
templos de S. Fran cisco, Carmo e outros edificios.

« Esta pedra parece ser um silicato de magnezia pela unctuo
zidade que apresenta, (l deixa-se talhar com facilidade quando
exLrahida recentemente da pedreira, toróando-se muito maio
consislente e dura depois de exposta ao ar.'

Capão de L::u-a.- E te logarejo l1emora na~ immedia
ções do districto da Capital da Provincia. Um naturalista que andou
viajando pela Provincia descobl'iu esmeraldas nessa localidade.

C::U-IllO.- Este rio banba as cidades de Ouro Preto e Mari
anna e passa por ser uma das principaes nascentes do Uio Doce.
As minas de ouro que se encontram no leito e margem des e rio
foram exploradas em 1700 por um tal Paulino João Lopes de Lima.

Catinga.- Nasce este rio nas montanbas que demoram a
Léste do Prat::J, e engrossa com suas aguas o ParacatLÍ na Comarca
deste nome. Em i 729 fornm descobertas lavras diamanlinas nas
cabeceiras e margens do Catinga, as quaes tendo sido exploradas
por ordem do Conde de Sarzedas, foram reconhecidas serem abun
dan tes.

CaUas Altas.- Esla povoa~ão disla seis leguas pouco
mais ou menos de Ouro Preto. Po sue minas de ouro, ferro e
outros metaes ; no ribeirão que desce da serra e nem um braco do
rio de Santa Barbam outras de cobre.

No alTaial do lJforr'o d'Agua encontl'am-se bellissimos crystaes,
ferro aligisto, e amianto.

Cuttas Dl~ancas,- Demora no arraial de Itabi ra do
Campo do municipio de Ouro Preto.

Possue riquissimas minãs de ouro que foram outr'ora lavradas
por uma companhia Ingleza, a qual teve de abandonar o serviço
por causa de um grande desmoronamento no qual morreram
muitos trabalhadores.

Cattas l-~Iltas da Noruega.- Demora e la povoação
7 leguas, pouco mais ou menos, distante de Queluz. São abundan
tes as minas de ouro e outros metaes que existem nessa povoaçiio,
as fJuaes suppo to fossem muito trabalhadas a.ntigamente, não
e tão comtudo esgotaelas.

Chapada.- Esta freguezia, vulgal'menLe'conhecida pelo
nome de Santa Cruz da Chapada, está distante da cidade do
Fanado cerca de tres legua . Nas margens e leito elo rio Capiva
ry. encontram-se importantes minas de ouro e outras metaes.

Chl'unbo,- Este ribeirão é ailluente do rio Areado, que
por ell turno o é do Abaeté. No tempo da intendencia dos dia
mantes, por occasião de se passar aquelle ribeirão, descobria-se
a ahundantissima mina de chumbo que alli existe, a qual
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sendo explorada em 1.812 pelo Barão de E chwege, e em 1.824:
por Monlevade foi reconhecida ser requissima do precioso metal.

A mina está na 1101' da terra, 30 braças para eada lado do ribei
rão' possuindo o minerio grande quantidade de praIa.

Veja-se o que a tal respeito vai publicado 13m outro lagar.
Cocáes.- Esta povoação está distante 9 leguas de Mariau

na e 3 do Morro Grande. Na serra existem minas de ouro que
estão sendo lavradas pela Associação Drazileira de Mineração; e
outras de cobre segundo affirma o Dr. José Vieira do Coutlo, como
se vê do seguinte trecho da sua Memoria sobre as minas da Capi
tania de Minas Gerae :

«De manbã apontando o sol principiei a subir o morro que
llcàva sobranceiro ao arraial, e todo elle se via alastrado de minas
de cobre. A um lado da estrad,1 e á direita se viam largo e
profundos barrancos de lavras, cujos desentulho não eram outra
cousa mais do que montes de diversas minas ele cobre, fIuaes a
cinzenta, a plW1Jurea, e a vermelha. Chegando ao vizo do morro,
as aguas que (['ahi descambam para o sul, todas .ão já vertentes
do Rio Santa Barbara. Toda esta ladeira até chegar ao mesmo rio
está coberta de cobre.»

Conceição da Noruega.- Esta povoação elemora
na Serra das Quatro Oitavas, distante de Minas Novas cerca de
iO leguas. Em 1i8ã de cobriu-se um vieira de ouro finissimo
nas montanhas vizinhas da Serra de Santo Antonio, que lhe
fica proxima.

Conceição do Serro.- Cidade na Comarca do Serro
Frio. No Municipio da Conceição existem minas almndantis imas
de ouro e outros melaes, que estão abandonadas.

Congonbas do Call1po.- Esta povoação demora á
margem de um Tibeiro de seu nome, distante de Queluz cerca
de quatro leguas. Tanto no rio como nos lagares denomi
nados Goiabeiras e 'ieiro encontram-se minas de ouro, ferro
e chromato de chumbo,~occupando alguns kilometros de extenção.

O chromato ele chumbo segundo as anaIy-es feitas possue
69 % de ox)rdo de chumbo, e 31 % de acido chromico.

Corrego Fundo.- Demora nas proximidades do ri
beirão da Tres Barr3s, do qual é imples regalo. Um3 mina
de cobre em cumulo, segue do carrego pelo morro acima.

Corrego das Lag-es. - Esta povoação demora ao Sul
do Serro cerca de oito leguas, e está assente sobre um ribeiro
de que tem o nomA, passando por sei' delle que nasce o rio
Sanlo Antonio. Nas margens e leito do Ribeirão das Lages
encontra-se platina mi turada com ouro.

Corrego Rico.-Este rio é um dos affiuentes do.Paracatú.
A abundancia de amo que exi le nesse rio, deu origem ao

nome que puzeram-Ihe.
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Crystaes...... Freguezia pertencente á ViIIa de Campo
Bello, tenitorio do Rio Lambnry. Na serra da aquelle nome
existem jazidas de crystal e pedras preciosas.

Desemboque.- ViIla na Comarca de Paracatú; assente
na cabeceira do Rio das Velhas.

Nas nascentes deste rio existem abundantes minas de ouro,
que nunca foram exploradas.

DialDantina.- Cidade assente em um valle cercado de
montanhas, oito leguas pouco mais ou menos distante da Ci
dade do Serro, e cerca de cincoen ta e seis da Capital da Pro
vincia. Sebastião Leme do Prado foi quem primeiro descobriu
diamantes no Rio Manso, no anno de i725.

Escuro.- Nasce este rio na serra Pindahyba, e juntan
do-se com o Prata forma o que é conheci do pelo nome de Para
catú. Possue lavras diaman tinas riquis simas, descobertas em
1.729, e mandadas explorar em 1.800 pelo Governador Conde de
Sarzedas.

FôrIDiga.- Esta cidade demora á margem do rio de seu
nome, proximo de Matacavallos, ailluente do :Rio Grande. Perto
das fazendas de um tal José Barboza, ao atravessar-se o morro dos
Torresmos, encontra-se uma mina de ferro magnetico.

Gallenà.- Nas caheceiras deste rio, sendo governador da
provincia o visconde de Barbacena, descobriu um tal Antonio
Gomes; em 1.729, um diamante de 7 oitavas. No mesmo 'rio .exis
tem saphiras, granadas, agathas, cobre, prata, ehumbo e outros
metaes preciosos.

O rio de que se trata demora nas immediações do Abaeté.
Gaspar Soares.- Arraial distante de Ouro Preto cerca

de 30 leguas, e i8 da do Principe. Na serrá daquelle nome
existem minas de ouro, que estão abandonadas.

Gongo Socco.- Demora esta grande mina de ouro ao
Norte da Capital da Frovincia cerca de 40 leguas, e outras tantas
de Sabará, em um valle cortado por aguas lodosas e amarelladas.

Pertencendo primitivamente ao Guarda-mór José Alves da
Cunha; por morte de seu g-enro o Barão de Catas Altas, foi a mina
vendida pela somma de 90,000 f, á Imperial Brasilian Mining
Association.

Gongo Socco no idioma indigena quer dizer - caverna de
ladrões -, denominação Que parece encontrar apoio na tradição
que corre entre o povo, de ter existido no logar em que a com·
panhia possuiu uma grande ca a de vivenda, uma caverna em
que se acoutavam ladrões e facinorosos.

As principaes veias auríferas foram encontradas nos logares
denominados: - Venda do Morro, Fazenda Velha, Ouro Fino, e
Morro Grande. Os rios S. João e Soccorro atravessam o tertitorio
em que demoram a minas.
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Grão Moghól.-Municipio da Comarca de seu nome. Nas
abbas da cidade existe uma lavra diamantina importantissima,
pela razão de ser o diamante encontrado em rocha, segundo allirma
o Dr. Orville Derby, no seu relataria sobre os estudos geologicos
dos Rios das Velhas e Alto S. Francisco.

A cidade de Grão Moghól está assente na serra de seu nome.

Gurutuba.- Este rio nasce na serra de seu nome e jun
ta'se com o Rio Verde. 'Em 1760, Manoel Alfonso de Siqueira,
apanhou muito ouro no Jeito e margéns desse rio.

Hivituruhy.- (Se1TO Frio) As riquezas encontradas em
:1.673 nessa serra por Fernando Dias Paes foram immensas. Dia·
mantes, ouro, prata e outras preciosidades encontram-se por toda
parte em grande abundancia.

Indaiá.- Nasc:,e oste rio nas serras da Saudade e Bambuy,
e depois de receber o ribeirão do Funchal, engrossa com suas
aguas oS. Francisco. Em 1729 foram descobertas lavras dia·
mantinas nas cabeceiras e margens desse rio, que foram depois
mandadas explorar pelo governador Conde de Sarzedas em
1800.

InCeccionado.- Povoação distante de Marianna cerca
de 4, leguas. Minas de ouro e cobre existem nessa localidade,
tendo sido apenas exploradas as primeiras.

Quanto as de cobre, d'ellas occnpa-se o Dr. José Vieira do
Couto, na sua Memoria sobre as minas da Capitania da Pro
vincia de Minas Geraes.

InCerno. - Ribeirão nas cordilheiras que separam esta da
Provincia da Bahia, distante de S. Mignel, cerca de 20 leguas.

Possue lavras diamantinas de grande importancia, tendo
as respectivas terras sido mandadas dividir em lotes, afim de
serem vendidas em basta publica por quem as pretendesse, pelo
Decreto de 26 de Março de 1731.

Itaberava.-·Nesta serra, que demora di tante da Ca
pilaI da Provincia, 8 leg-uas panca mais ou menos, encontra
ram-se em 1797 Bartholomeu Bueno da Silva e o Taubateano
Manoel Garcia, quando demandavam as minas de ouro que
alli existem e se acham hoje abandonadas.

Itabira.-Municipio á margem direita de um afiluente
do Rio Doce, cerca de 7 leguas di tante de Ouro Preto. Na serra
de seu nome exi tem minas de ouro que começaram á ser
exploradas pelos dous Irmãos conhecidos pelo appellido de
Alhernazes, allirmando o Dr. José Vieira do Couto que, antes de
se chegar a ltabira, de ce-se por uma especie de ladeira toda
coberta de minas de cobre em crysLae .

A palavra - Itabira, - no idioma indigena quer dizer - pedm
brilhante-; mas a gente do lugar da-lhe outra significação,
a de -moça de pedr'a,- pela semelhança que, parece ter a
pedra com uma mulher.'
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Em outro lagar encontra-se uma uoticia das lavras que
existem no Municipio ácima referido.

Itacambira.- Iunicipio distanta de Minas Novas 22
leguas pouco mais ou meuos, e 9 da Capital da Provincia.

Em virtude de constantes rixas entre Portugueze e Paulistas,
con hecidos estes pelo appell ido de - Papudos,- resolveu o Go
verno fazer expulsar, em 1.707, os aventureiros que viviam entre
gues á industria da mineração de OUI'O, sendo por e ta razão
que ainda conservam-so abandonadas as minas alli existentes.

:ltacambirussú. - Esta sena demora no districto de
Minas Novas.

As lavras diamantinas que alli se encontram foram desco·
bertas em 1.781 pur um tal João Costa, commandante de um
destacamento mandado áquella paragens no encalço dos avon
turoiros, que viviam nas maltas apanbando ouro.

Em outro lagar encon tra -se uma noticia das lavras diamantinas
da serra ácima mencionada.

Italllarandiba.- E te rio demora nas vizinhanças do
Jequitinhonha e foi descoberto por Fernando Dias Paes, quando
em 1.661(, procurava com outros a Serra das Esmeraldas. No
rio existem riquezas considera veis, em metaes e pedras preciosas.

Nasce o ILamarandiba nas proximidades das terra das Esme
raldas e desagua no Arassuaby, ao poente de Minas Novas.

Itamarandiba na lingua indigena significa - pequenas pedras
mexidas.

I.també.- Este Municipio dista do de Lages 7 leguas. E'
rico em minas de cobre como se póde ver da seguintes descri
pção feita pelo Dr. José Vieira do Couto, nas uas Me
morias sobre as minas da Capitania da Provincia de Minas Geraes.

< Ainda era muito cedo, e á fraca luz da aurora fui logo
observando ao sabir do rancho quantidades de minas de cobre
de especie urmel!let. FU7.iam e tas minas um cerrado lastro
pelas estradas, e alguns penedos se viam sobrelevarem-se muito
á superficie da terra, e de disforme grandeza. AcOmlJanhou-nos
as im um longo espaço de terreno até que desapareceu.»

« !l'leia legua antes de cbegar ao arraial do Morro, que dista de
Lages duas, corta um carrego as estradas, quebrando suas
aguas por cima de bancos de lustrosa penedia de minas cin
::;antas: todo o seu leito e seus lados brilham com o fulgor da dita
mina c de man!lira que encanta. J

Itatiuya. - Serra de gl'ande altura na vi inbanga da fl'e
guesia de '1atbeos Leme, á ponca distancia do Itatiaia·assú. Pos
sue minas de ouro, passando paI' ser, segundo affil'ma o Visconde
de Porto Seguro, um do primeiros logal'es explorados pelos Pau
listas no começo do secuJo pas ado.

Itatiaya-assú.- Pequena povoac~o pertoncente a f1'e
guezia de Matbeos Leme, na ellcosta da serra de seu nome.
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Na lagar conhecido pelo nome de - Vieira -, encontra-se
Guro, represenlado por quartz brauco sem pyrite, e ferro oli~

gi to compacto, em tudo semelhante ao de Ipanema, na provincia
de S. Panlo.

Itinga.- Este ribeiro é rico em ouro e pedras preciosas,
como chrysoliLas e outras.

Jagnara.- Esta povoação demora proximo a margem es
fjuerda do Hio das Velhas.

lella existem depositas de cascalho amifero de grande riqueza,
jã lavrados segundo affirOla o Dr. Ol'villc Derby, na sua Memoria
obre a geologia daqueIle lHo e do Alto S. Francisco.
Curumatahy.- Na fazenda deste nome existem minas

importõntes de ouro, que não tom sido exploradas.
Janua.'ja.- Municipio cerca de ft,O legoas distante de

llIinas Novas e 150 da capital da Provincia, pertencente a comarca
de Ilapia saba. Possue riquezas de todas as especies, taoto em
metaes como em pedras prec-iosas.

JeCfuit.aby .-E~te rio nasce na serra Curumatahy, e reco
lhe na ua pa sagem os ribeiros Manuassaia, Trahyra~, Sipó ou
S. Lamberto. Pos lU' lavras diamanlinas riquis imas, descobertas
em 187ft, .

..J"equitibn.- Demorn esta povoação nas vizinhanças do
nio das Velhas. na estrnda que margea pelo lado esquel'do.

Po sue deposito de c,lsealho nUl'ifero de grande riqueza, já
lavrados segundo affirma o Dr. On'j lIe Derby. nn sun Memoria
sobre a geologia desse rio e do Alto S. Francisco .

.JJequitillhonh.u.- Este Rio nasce na serra da Pedra
Redonda, 8 leguas pouco mais ou menos distante dn cidnde do
Serro. Além dns riquezn" que possue em metaes e mineraes de
todas as especies, é abundante 001 marmore côr de roza de gran
de !JeIleza, em UUla pedreira descobel'la em 18ft,0 entre a cordi
lheirn e o mar.

Lag'õa Dourada.- Povoação ao noroeste da cidade de
S. José d'EI Rei. Nas margens da Lagõa existem minas de ouro
l]ue estão sendo lavradas por Ullla Sociedade.

Em outro logar encontra-. c noticia de~sas minas.
Lagõa Encantada.-Esta lagoa, cujas aguas 8n

grO"Salll o Piaul1y. affiuente do Jequitinl1onha, demora no meio
das florestas d~ Cordilheira dos Aymorés. Sebastião Fernandes
'rominho descobriu esta lagoa em 1573, qnantlo procurava com
ontros companheiros a erra das E meralda , achando·a muito
ricn em onro e pedra precio as.

Lambary.-Esle rio demora nas vi inhanças doRibeirão das
Pedras. Em ambos o rios exi tem mina de cobl' , cgundo affirma
o Dr. José Vieira do Couto, no eguinte trecho da sua Memoria
sobre as minas da Capitania da Província de Minas Geraes:

35

,.
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« Depois de termos passado e te rio, e viajado cousa de uma
legna decaminho, no dt'clivio do um lançante ~e top~m na estrnda
lindas e ricas minas de cobre perfeitamente espbericas, e túda
pouco maiores que ó\'os de pomba. D

« Mais adiante ainda, e ao eI :;"er tambem de um lanrante. f]ue
deita para o correg-o cllamado [{ibeirão ela; Pedras, que nn verdade
é muito empedrado, porém pobre em agua-, por toda es a encosta,
que é longa, vê-se fi lastrado todo o campo de outras minas
tambem curiosas de cobre, negras e cry'tallizadas em dado, >

Lavras.-Municipio da comarca de seu nome. Possue
ricas minas de ouru e forro, que não estão esgotadas.

Lavras do Funil.~Cidadearredada cerca de i5 leg'l1as da
Cidade da Campanba, e 110 pouco mais Oll meno da de OuroPreto.

Em inO feram descobertas as minas de ouro e outros metaes
aIli existentes.
~t:acaúbas.-Esta povoaç1io di ta de Sabará 5 legllas. e

está assente na proximidados da Ill<Irgem eSf]uerda do Llio das
Velhas. Todo o terreno que vai ter de Macauba-; á Andrl;qllillé
e-tá cheio de minns de cobre, segundo atlirma o Dr. Josó Vieira
do Cüuto, no seguinte tre<lho (la sua Memoria sobre os mineraes
da Capitania da Provincia de Minas Gerae :

c Pa sado este :Jrri.lial continúa o caminho até Macaúbas duas
leguas, sempre plano, e a terra pela maior parte barrenta e
vermelha. De vez em qllando beiravamos o Rio dn, VHlhas e
outras vezes furtava-se-nlls elle a oo'sa vista. De Mar'aúlJas á
Andréquicé vai uma grande le~oa, selllpre por entre malt;ls ; e
todo este terreno é muito cheio de Olilla de cobre, azul pela
maior parte, e princip,dmente ao ubil' o morru pnra descafllbar
ao depois para o dito itio de Andréquit'é, onde todo elle é quasi
lastrado de minas d'e~te metal em cum ulo. >

I Manso.- Este ribeiro é affiuente do rio Jequitinhonha.
Sebastião Lemos do PrAdo em i725 apanhou muito ouro n'este rio,
e nno consta que depois disso tivesse sido explorado.

Maquiné.-N'esta localidade existem minns ablludAntissi
mas de (Iuro flnis'imo, sendo encontrado o precioso meti.ll em
camadas de it~berito,

Matta da Corda.- Serra nn Comarca de Parllcutú.
lia certeza de haver prilta, estnnho e chllmbo n'essa sena, em eon
sequencia da sun proximidade do rio Abnet,\ o qual, como é
sahido, possue em abudan<lia semelhantes metaes.

Melancia - Lugnrejo no distrido dns Sete La1-!oas. O na·
tur,dlsta PeLlro Chlls~en de cobrio em flH,3 uma !'eqni. ima
mina de cóbre e outra' de prata e chuLubo, n'essa loc~didade.

Mercêz.- Povoação á margem esquerda do Arassllahy.
Uma rica mina de ouro se encontra n'essa localidade, descoberta
por um tal Antonio de Magalhães Barros.
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Milho Verde.- Este Municipio dista 6 leguas de Tijuco
Po sue JlJinas de ouro, que estão abandonadas.

A pova~ão está situada no alto de um mon te cercado de
alegres campina .

Minas Novas.- Municipio da Comarca de Jequitinhonha,
a Nordeste ~de Ouro Preto, Em 1725 Seba lião Lemos (lo Prado,
deixando as margens do Hio Man o, se encaminhou pára o rio
Piauhy, tributaria do Jequilinbouha, e parando em um rio a que
deo-Ihe o nome de Bom Successo, neIle achou uma importante
jazida de ouro.

Todo o Municpio de Minas Novas é rico em minerae, como o
nome o eSlá indicando.

Morro.-Neste arraial encontra-se cobre em grande quanti·
dade.

l\t:orro de Santo Antonio.- Conhecido primitiva
mente pelo nome de Ibilira, este mono demora dislante de Ouro
Preto cerca de 12 1 ilometros, e de Marianna f/lJ, de legua. E'
rico em minas de ouro, cuja descaber la teve lugar no correr do
f)eculo pa. sado.

Em outro logar encontra-se uma noticia da mineração aIli
exi tente.

Morro Velho.- Distante 12 Ieguas e i/lJ, de Ouro Preto,
no arraial de Congonhas de Sabará, demora uma grande mina de
ouro que eEtá s'ndo lavrada por uma Companhia lngleza.

Em outro lagar encontra-se uma noticia da mioa em questão.

Mortes pequeno.-Pequeno rio que mistura sua~ agoas
com o das Mortes. Possue minas de ouro, qne não tem sido la
vradas.

Nova Lorena - Nome posto pelo Dr _ Jo é Vieira do
Coutto ao terriwrio que confina ao Poeote com a provincia de
Goyaz; ao ascente com o rio S. Francisco; ao Sul com o rio
Bambuye 30 Norte com os rios Paracutú e Preto Possue dia
mantes, plati na e ouro nos rios que cortam o mencionado ter
ritorio em todas as direcções.

Onça.- Logarejo na cabeceira do rio S. João, distante de
Pitanguy;3 legua pouco mais ou meuos. Em 1838 acbarão pera
las n'aqueJle rio, constando que nas margens e leito do rio exis
tem minas de ouro, que estão' abandonadas.

Ouro Preto.- Capital da Provincia á Oeste de Marianna.
Além de importantes jazidas de ouro que pos ue nas immediações
da cidade, na erra encontram-se minas abundantes de cobre,
que e.tão abandonada.

A cidade de Ouro Preto está edificada sobre a erra de seu nome,
constando que além das lavras ue Sant'Auna, Sarragoça e Pas agem
que lhe licito oas immediações, e lá a matriz a ent<lda sobre um
riquissimo vieira de ouro, que a Companhia do Morro Velho
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pretendeu explorai' mediante a condição de construir, á sua custa,
uma nova Matriz maior e mel bar do que a actual, se os respecti
vos trabalbos reclamassem a sua demolição.

Pagão.- Este rio demora nas immediações dos rios Pardo e
Caetbémerim. As lavras diamantinas existentes no rio Pag50
farão descobertas em 1S24, por um certo 19nacio MarLilJs, quando
por aquellas paragens errava em husca de uma faisqueira.

Em outro lagar encontra-se noticia dessa lavra.
Paiol.- Povoação perto de lIIinas Novas, Comarca de Jequi

tinhonha. As minas de ouro alli existentes foram descobertas em
1725.

Parucatú.- Municipio da Comarca de seu nome, distante
de Ouro Preto cerca de 14,0 leguas. As minas de ouro e pedras
preciosas que se encontl'am nas margens do rio Paracatü, foram
descobertas em 17lJ,lJ, por José Rodrigues Fróes, e mandadas explo
rar em {SOO pelo Governador Conde de Sarzedas.

Paraõpeba.- Este rio nasce a Léste da Villa de Queluz.
Possue minas de ouro e estanho.
Pary.- Nas terras da fazenda deste nome, na margens

do Piracicaba, existe nma riquissima mina de ouro, que e tá
sendo lavrada por nma Companhia.

Em outl'O lagar encontra- e noticia dessa imporlante minera(ião.
Passageul.- Lugarejo entre a Capit::t1 da Provincia e a

cidnde de Mari'lDna. Possue minerio dI) hismutho, e uma mina de
ouro que está sendo lavrada pai' Ulll Engenheiro.

Em outro lagar eucontra-se noticia de semelhanle mineração.
Pataf'uf'o.- Arraial na Comarca do nio das Velhas. Em

todos os terrenos do arrainl encont.ra-se muit.o cobre, sem que
tenhão sido exploradas até o presente as respectivas minas.

Piauhy.- Este rio nasce na Serra, corre perto da Lagôa
Dourada, e vai lançar· se no JequiLinbonha. E' abundante em.
pedra finas, como cLJrysolitas e ontras, e em mina de ouro.

O PiauLJy pertence ao disti'iclO de Minas Movas do Arassuahy.
Picu.- Esta freguezia clemora na Comarca de Pouso Alto, no
Jogar conhecido pelo nome de - Grula - Possue minas nbuJl
dantes de ouro e outros miueraes.

Piedade do Retiro.- Esta freguezia faz parte do Muní
cipo de S. Gonçalo ne. apucally. Todo o lerrHorio cla J'reguezia é
rico em minas cle ouro.
Pit~aJlora.- Cachoeira do Rio S. Fr:l11ci o lJ, leO'ua aeima

da confluencin do Rio dasYelhas. E' rica em lavras dial11anLinas
que não estão esgotada, supposto fossem outr'ora, muitís
simo lrabalbadas A riquoza da cachoeira de que se trat;) em
diamantes é superio)' ü de todos os rios do districlo diam:mtiqo,
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como se vê do seguinte trecho de uma memoria do Dr. A. S.
d'Abreu, publicada em Bruxellas no anno de i8~5;

• Le scul endroit nommó Pirapol'a célebre par sa cataracte
recéle peut-etre autant de diamant que tous les ruisseaux du
di trict Diaman tino.'

Piruruca.- Conhecido durante muito tempo pelo nom.e
de «Carrego do Pellourinbo,l> em razão de terem n'esse logar
o primeil'os aventureiro levantado um pellorinbo para castigo
dos escravos que os accompanbavam, foi este rio explorado nos
fins do secnlo H.o e d'elle extrahido muito onro.

O Pirumca demora na immediaçãos do Itambé, e da cidade de
Diamautina e Rio Jequitinbonha. .

Pitan~uy .-l\funicipio da Comarca de seu nome ao Noroeste
da Capi tal Cla Provincia.

Nos rios Pará e S. João descobriram-se em 1737 perolas C minas
de ouro mui tis imo abundantes.

Em urna fazenda de propriedade de Antonio AI ves F. Campos,
existe uma jazida de olygi sto compacto pnro, semelhante á outra
do Abaeté.

Poção do ~Ioreira.- Especie de lagôa abaixo da
gupiara do Lavapés, no rio Jerluitinbonlw. O Dezembargadol'
João Fernandes d'Oliveira, cxtrahio em um dia, pOl' simples ca·
sualidade, 1,000 oitavas do diamantes dessa lagôa.

Pon.ta do ]\>I:orro.- E ta serra demora 00 Muoicipio de
S. José d'EI-Rei, e foi descoberta em 1HO pelo Paulista Jotio
A[onso de Siqueira. E' abuudante em minas de ouro.

Prata.- E to rio .na ce na Serra Alegre da Comarca de
Paraciltú e vai engros'ar com snas aguas as do ribeiro E curo.
Possue minas abundantissimas de ouro, prata e diamantes, tendo
sido a ultimas mand,ldas explorar em 1800 pelo Governador Conde
de Sarzedas.

Quatro Oitavas. - Serra na comarca de .requitio banha,
:1.2 leguas distante de Minas Novas. Em 1785 descobria-se n'e sa
serra ouro Unissimo ; seudo panca abundante as minas exis
tentes UeI serra. D3hi originou-se o nome de Quatro Oitava.

Quatro Vintens.- Ribeiro nas vi inhaças da Cidade do
Sorro. Possue mina de ouro, sendo uma preta a primeira pe soa
q uo a descubrio.

Queluz.-Cidade da Comarca de seu nome, 9 1./2 legua.
distante ele Ouro Preto e 1.5 do S. João d'EI·Hei. Na serra do
Ouro Bl'IlllCO, conhecida outl"ora pelo nome de alTaial dos Carijós
ou cidade de Queluz, existem minas abundantes do precioso
metal.

R.iacbo FUJ.:u]o.-Demora e le ribeirão nas proximidades
do !\funicipio do filho Verde. Possue minas de cobre, que se
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npresentam sobre n forma de ocre nmnrello, e outras de snlitre na
fazenda do Riacho Fundo, pertencente 6 Comarca de Sabal'á.
A fazenda e tá situada na serrn da Lapa.

Ribeirão da Galena.- Este ribeirfio demorn a mar
gem do Rio S. Francisco, pouco â cima da barrn do ribeirão dos
Machados, na Piracuara. Possue minas de prata, cobre e chumbo

Rio Grande. Este rio demora nas proximidades do Pim
ruea, entre Itambé, cidade de Diamantina e o Rio Jequeti
nbonha. Foi explorado nos ultimas annos do Eeculo 1.7 por aven
tureiros paulistas e portug-uezes, os qnaes delle tiraram grande
quantidade de ouro de nno quilate,

Rio das Mortes.-Este rio nasse na serra Cayapó, nas
proximidades do Arag-uaya, e engros ando-se com ns ngua do
Roncador e outros ribeiros, vai juntar-se com um do braços do
Araguaya. Possue minas de ouro que não e Ião esgotadas, não
obstante ter sido um dos primeiros poI1l0S explorados pelos
Paulistas no começo ds seculo pa S/Ido, spgundo afirma o Vis
conde de Porto Seguro na sua Historia do Brnzil.

Rio Pardo.-Este rio,'cujas aguns são engrossadas peJns
de varias ribeiros. nasce nn serra das Alma, caminha para o
sudoeste acompanhando a e trada que vni ria cidade da Bahia
para a de Ouro Preto. Em allruns dos ditos ribeiros existem
mina de ouro, descobertas em 1.698 por Antonio Luiz do Passo.

Rio do Peixe.-Freguezia assente 6 margem de um
pequeno rio que de;;agua no Snnto Antonio, q'uaLro leguas, ao
sul do Serro. Pasme minas de cobre, o que se conhece pelo

,aspecto do terreno barrento e vermelho.
Rio Preto.-Esle rio é um dos afiuentes do Arassuahy.

Possue lavras dialllantinas de cobertas em 1.729, e mandadns
explorar em 1.800 pejo Conde de Sarzedas.

Rio das Velbas.- Este rio nasce na serra Parnopeba,
rega Sabará e Santa Luzia, e recolhendo o Sipó, o Parauna, o
Pardo, o Cummat<Jby e o Bir:udo, mistura suas [Iguas com o
S. Francisco, á cima da povoação da Barra das Velhas. No leito c
margens de·te rio existem minas de ouro que foram lavradas
pelos Paulistas, segundo allirma o Visconde de Porto Seguro na
sna Historia do Brazil. '

Em outro lagar vi['[\ reproduzida de uma Memoria do Dr. 01'
ville Derby, o que consta á cerca da riqueza mineral deste
importante rio.

Rio Verde.- Este rio nasce nos pantanos da comarca
do Serro Frio, e recolhe o ribeiro das Araras, Fogo e Ouro. E'
rico em minas de ouro, que não tem sido exploradas.

Sabará.- Cidade á margem direita do Rio das Velhas, na
fralda de um morro. Nas margens e leito dos rios que atravessam
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a comarca encontra-se muito ouro e platina, e tambem salitre
na fazenda do Hiacho Fundo.

No municipio de Sabará I\xisle uma serra de mal'more côr de
purpura líslrildo de IJrilllco e pl'elo, segnndo se vê de uma
memoria existentl3 no Art'hivo Publico do Imperio.

As afumadas mina de ouro de COU9:onhas de Sabará explo
rada~ dunlnte muito annos pelll companhia do forro Velho,
foram de. cobel'tlls em i700 por Manoel Barbosa Gato, genro
de F 'rna ndo Dias Paes, quaudo com outros andava procurando
a serl'fJ das EsmeralLias.

Sant'Anna.- E'te ribeiro demora nas serras e mattas
reg-adr.s prlo rio CuieLr, e encorpora-,e com o ribeirão Santo
Estevão. Possue ouro em granLie abundancia.

Sant'Anna dos Fornos.- Freguezia pertencente ao
termo de It/lbira da comarca do Rio Pirlll'icaba. No leito e
mHgens do Rio Sanlo Antonio, em cujas cabeceiras e tá assen
tada a freguezia, encontra-se platina cm estado nativo.

Sant'Anna do Rio S. João á cilDa.-Este
anidal demora á margem do Rio S. João. Perto de Cajurú, cerca
de duas leguas ao sul do arraial, exi.;te uma rica mina de ferro
magnetico.

Santa Barbara. - Municipio da comarca de seu nome,
na m<lrgem direita do rio Piracicabu. Pussue minas de ouro no
rio de que tem o nome, descoberta no correr do seculo pa sado
pelo pllulisla Leonardo Nllrdez; e marmores de côres lindissimas
na fazenda de - Gandarella -, distllnte quatro leguas da estação
de Santo Antonio do Rio de Cima, no prolollgamento da Estrada
de Ferro D. Pedro li. Na serra de ClIcars, pel'lpncente á e te
m un icipio, trabalha a Associação Nacional de à1ineração. Veja a
palavra - Cocaes.

Santa Rita.- rreqnezia di. tante de S. João d'EI-Rei
cerca de 1.2 leguas. Existem mina de ouro no terrilorio dessa
freguezia, tam uem conbecida pelo nome de !labira.

Santo Antonio.- Serra á marg-em esquerda do rio
Jequilinhonhu. E' rica em diamantes de puri'sima agua, não só
nos fios que d'ella desc:em, como no Morro de seu nome.

Santo Antonio.- Ribeiro no lunicipio de Itucum
bira, districto de Miuas 'ovas. E' rico em diamante, cujns
lavras foram mandadas explorar em 1800 pelo Governador Conde
de Snrzedas.

Santo Antonio abaixo.- Pov03{'ão na Comarca
do Serro. KOB arredure da po\oação encontram· se minas de
ferro de superior qualidade.

Santo Estevão.- Ribeirão no districto de Cuieté, nas
proximidades do Sant'Anna. Possue muito ouro.
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São DOlll.ingos.- Freguezia á margem do rio Aras
suahy. Possue minas de ouro descobertas em 1728.

São Gonçalo da Call1panha. - Freguezia do
Municipio de seu nome, na Com[lrca do Rio Verde. Nos lugares
conhecidos pejos nomes de Bairro Alto, e fazenda de Santa Luzia
existem minas abundantes em ouro.

São João Baptista.- Demora este arraial 51eguas
nrredado da Cidade de Oliveira. Em varias pontos deste arraial
existem jazidas' de oligisto compacto, semelhante as mina de
Pitnnguy e Abaeté.

S. João d'EI-Rei.-Municipio dn Comarcn do Rio das
Mortes, 281eguns distante da Capital da Proviucia. No principio
do seculo XVII[ Thomé Cortes d'EI-Rei deseobriu as miuas de
ouro que existem nas serras do Bomfim e Linheiro.

De um opusculo escripto sobre este Municipio cons[n o seguinle :
• Além da pedra de constrLlcção, temos de mencionar o cryslal

de rocha (quartzo hyalino) de que !la uma jazida na serra de
S. José, jazida que não tem sido explorada profundamenle.

Ao sopé da serra elo Linheiro, para o lado denominado Betwne,
existe lambem uma jazida de mnrmore branco, de branco
sulcadn de veias azuladns, como olrervou o illustradissimo
S. Joanense, Dr. ArthUl' Getulio das N.eves, lente da E cola
Pai ytechnica.

Tnnto em S. João d·EI·Rei, como nas fralda meridionaes da
Serra de S. José pertencentes á este termo, ha minerios de ouro,
que foram objeeto da actividade de uma Companhia lngleza.
Actualmente n'estns parles só faiscadores é que se occupnll1 em
extrahir ouro. No Cajurü, dislnnte cl'esta cidade quatro leguas, !la
jazida auriferas em exploração, e vasta' areias alli fornm out'rora
Javadas pelos antigos mineiro, mas especialmente e segundo

- informa um Engenheiro Inglez, alli exÍ"tem inegavel mente
muitas riquezas á espera de sciencia, arte e capital.

Tambem ba em S. João um mineral ~ss~z importante pelo vasto
emprego qne tem tido no calçamento das runs, vulgarmente se
chama pellm etc f"el"/'o, que parece ser um silicato de ferro. Tem
uma coloração cinzenta escura, (Jue depois da decomposição
pelo ar athmospherico e pela agua se torna amarelJa, em
consequencia da formação do oxydo de ferro.

No morro da Candonga, na margem direita do rio das Mortes,
11a uma pedra mais bella pela sua côr azul, a qual tem sido
empregada no magestosos templos de S. Francisco, Carmo, e
em outros edificios.

Esta pedra parece ser um silicato de magnesio pela untuo idade
que apresenta ao tacto, e deixa-se tal bar com facil idade quando
extral1ida recentemente da pedreira, 10mando-se muito mais
consistente e dura depois de exposta ao ar. Existe tam bem um
calcareo de que se servem para n fabricação da cal empregadn
na caiação.
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Em dilferenles logares ha argilla para olaria. Varios oCl'es
branco, vermelho, azulado, roxo, amarelIo, tambem àbundam,
c encontra-se antimonio. »

S. João NellOD'lUeeno.-Freguezia no districto da
Villa das Lwras do Funil, Comarca do Rio da Morteso Na
fazenda da Gramma existe uma importante mina de OUl'O, que
vai ser lavrada por uma Companhia organizada na Capital do
Imperio o

So José d"Ei-Rei.-Municipio da Gomaroca do Rio das
Mortes, di-tante de S. João c1'EI-Hei 3 legua pouco mais ou
meno. Tanto na seITa conhecida antigamente pelo nome de
Ponta do Morro, como na Lagoa Dourada, existem miuas de ouro
abundauti imas.

Fundou a cidade de So José d'EI-Rei Josó de Siqueira AfTon o,
patricia de Thomo CorLes dOEI·Rei, segundo afIirrna Soutbey na
sua Historia do 13r~lzi I.

§. l\'1igue1o-E'te arraial demora a m:l1'gem do Uio Jequi
Unhonlla, juuto ao ribeirão que 1110 deLI o nome. A 2 kilollletro
do arraial existe uma mi n1l de ouro, onde o precio o m tal é
encontrado cm palhetas ti Uor da terra o

1\ exploração d'cssa jazida foi comera da a 11 OLI 5 anno , pouco
mais OLL menos, pelo cidadão Joaquim Cario o, cm terras ue ua
propriedade.

§. Thüugoo -Povoação nrrcdada de S. João d'EI-Hei cerca
de dua leguils. Na povoaç5'o exi te uma pedreira de mal'lllOre
escuro com veias amarell:bo

Surragoçao -Perto de Omo Preto demora a lomilidade
conhecid;\ por e te nome. em cujas telTas existe uma rica mina
de OLHO composta de ilabiritos, talcoschistosc qunrtzitos o

As lavras sí'io avistadas n e querda da cidade em um córte de
iDO metro de largurn, representando o resultado de uma anLign
exploração.
Serra-Bl~ancao-Esta seiTa corre na direcção de Norle

a Sul, c estende-se até a Provincia da 13ahia. E' abundanlissima
cm diamantes.

§erra do Cabral. - Demora esln serra no di tríctu
diamantino da comarca do Serro Frioo Possue nitrciras ,1bun
rJanti simas, descaberIas em i'i99 por [anoel Ferreira da Camarn
Bitlencourt e Sá, quando exercia as funcções do inlendente da.
lavras diamanlinas do 1'ijuco.

O Dr. lo é Yieira do Couto, teUllo em 1803 examinado as jazidas
de que se trata, mudou o nome da erra para o de - Monte Ho
drig'o - em honrn a D. Rodrigo de Souza Coutinho, qu lhe havia
conDado semelbante COllllIJissão, como se vê de uma cal'la qLle
se encontra na Memoria c cripta pelo DI'. Felicio dos Santos, oll
o titulo - Distl'icto Diamantino do Serro F1'1°o.



554 PROVINCIA

Serra das ESlDeraldas.- Estn ~errn demora nns
cabereirás do Aru'suahy, á lIt:1rgel11 esquerdn do Jequitinllonha.
Po,sue esmeraltbs, ferro, ouro e crystaes de divorsns côres.

Serra Negra.- E,ta serra demora na comnrca de Para
catú e é con~idenll.la continuação da que é conhecidil pelo nome
de C~nastra. Possue minas de ouro, ferro, diamantes e outras
preciosidade . .

Serro.- Cidade sobre o rio Gonnhnes, na comnrca do Sr.rro
Frio, di tante da capit;t1 4,5 leguas pouco mais ou menos. Fer
nando Dias Pne~, com SO annos de idilde, descobriu, em 1673, as
ahundilntes minas de ouro, esmer;t1das e diamante que se en
contram no territorio do municipio, em que e,tá assento a cidade.

Os indios chamam HivitlL1'tbfty [Ias mOllLes conhecidos pelo nome
de - Serro Frio -, por ca u'a do lfilenso frio que ali i senLe- e.
Sel~l~o Frio.- Vejn-Serro.
Sete Lagõas.- Este municipio pertence::í comarca de seu

nome. Junto á villa descobriu-s ,pelos ilnnos de 1SVl-4,5, uma
jazida de carbonato de cob"e o outra de galeua argentiferll, so
gundo se vê do relutaria da prcsiclencia.

Sipõ.- Est9 ribeirão nllsce nas montanhas vizinhas a Gaspar
SOilres ; é engrossado pelo rio Soberbo e encorpora-se com o das
Velhas. Possue minas de cobre, como Sl\ vê do seguinte trol:ho de
uma Memoda escriptil pelo Dr. José Vieira do Couto sobre as
minas da capitaniil da provincia de Minas Geraes:

c Depois que pa sáll10s I) rio Sip:í, toda a grande ladeira que se
segue é fechada de agudtlS e brancos qua rlZOS ; por toda elIa
se observam muilas amostnls de cobre, cravudas em quartzo
sulcado. »

SOIll110. - Na, ce e te rio na serra da Saudade, perto das nas
centes dos rios Abaeté, Almas e CaLin~a; corre rum de Nordéste
e, recolhendo o rio das Almas pela margem direila, vai engrossar
o ParacaLlÍ.. Tendo sido expll.rildo em '1S00, por ordem do' gover
nador Conde de Sarzedas, reconheceu- e ser riquissimo em dia
mantes e outras preciosidades.

Suassuby.-Este lugarejo demora distante de Entre Rios
cerca de 3 leguas.

Possue lavras antigas de ouro muitissimo importante.
Sl1Ulidoro.- Logarejo pertencente ao termo da villa

de Ga par Suares, na e trllda que segue da cidllde do Ouro Preto
para o districto de Tijuco. Possue platina e ouro nos terranos 
que se estendem por todos os lados da povoação.

Tabúa.- Esta POVO;lÇ1iO faz parte da comarca de Jequiti
nhonha. Em uma fazenda daquclle nome existe uma grande
mina de enxofre, que nunca foi explorada.

Tijuco.-No lagar em que está assente::l cidadede Diaman
tina descobriram os primeiros aventureiros Paulistas e Portu-
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guezes, nos Ons do seculo XVII, um immenso pantanal e em
um corrego á que dernm o nome de Tijuco, apanh~nlm muiLo
ouro e 111ais tarde di[lmantes do pura agua.

O Dr. Jo.é Vieira do CoullO, na sua Memoria obre as minas
!.la capitania da provincia de Minas Gerues, diz, que todo o dis
lricto do TljUCO esta assente em !tina enorlne massa de cobre, O que
se póde ver do seguinte trecho: • Todo este nrraial está ediOcado
com particularidade sobre um Jagedo de minas vermelhas de
cobre, >:eu arredores ao largo, as pedras dos muro de eus
jardins, de seus canteiro;;;, das suas calçadas, é tudo cobre, e este
cobr ,na Demarcaçào, faz como um continuo lastro cm muitas
partes de leguas. »

Tijucuçú.- Ribeiro na cidade de Diamantina. Possue dia
mantes em grande quantidade.

Tres AlDericanas.- Ribeirão na comarca de Serro
- Frio, formado de tre pequellos rios, qne nascem na serrn das

Esmeraldas. Possue pedras, precio as, como chrysolita e outras.
Vargen.. da Pontinha.- Logarejo da parochia do

Taboleiro Grande, no mc.nicipio de Sete Lagãas. Possue crystat
de rocha em grandes vieiras.

Vilia do Principe.- Demora este municipio dez leguas
pouco maio ou 111enOS di,:lante <.lo Tijuco. Na estrada que vai
para a anUga chacnru do Yerciani, encontra-se um largo vieiro
cinzenlo, d..wnnciando a existencin de uma grande mina de
colJre.

Vapubuçú.- Lagôtl nas ndjncencias da Bahia, descoberta
em i57i! por SebasUão Fern:lndes Tourinho. Em 1664. Marcos de
Azeredo Couti nho descobriu e mera/das e ontras precio idades
lias margens desstl lagôtl, quando se dirigia para a serra das Esme
ralda .

Xarnacão.- Este ribeirão demora nas vertentes do Rio
Doce. E' abundante cm mintls de bismutho nalivo~
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APPENDICE

Mineralogia

« Ouro, platina, pl'ata, cobre, ferro, estanho, chumbo, mer
curio, antimonio, bismuto, amianto, talco, pedra calcarca, granito,
jaspe pl'eto, veiado de branco, pedl'as de amolar, louza, carvão
de pedra, salitre, al'giJlas brancas, vermelbas, amarelJas, roxas e
negras, diaman tes, rubi os, esmel'aldas, crizol itas, topazios, sa
firas: aguas marinhas, agathns, amethistas, pingos d'agua, crys
taes, pedel'lleiras, pedra sabão de CÔI' de perola, etc.

Por tod1l a parte se observão pl'ofund:ls cavernas e socavões,
donde se !la tirado iOlmensidade de ouro, mãi do luxo, que en
fraqueceu °estado, en riquec~ndo as nqções estrangeiras. Vêm-se
morros furados de um a outro lado: houveram outros, que des
appareceram de todo, para se nproveitar a l'iquezn, flue encerra
ram no S3U todo. l\Iuitr,s Illontanhas retumbam fl'~quentemente,

anlluncialldo conter mineraes. V1Isto numero de torrentes Iüio
sido tiradas em maior ou menor espaço do seu alveo nativo lJara
f1lcilitar a extração do ouro e diamantes .•

planoel IlYI'CS ele Ca$al- OROOIU'PIlIA R1lASILlCA.)

« Diamantes, esmeraldas, quartzo, OLHO, bismulho, prata,
cobre, estanho, cbumbo, al1timonio, arsenico, ferro, calcareo sa·
cllaroides, marmores, gesso e salitre. »

(JoCUj11'Ím Jl!em?el de Jllaceuo - COn.OORàPlllA no I3RAZIl~.)

« O ouro é um dos productos que mais se tem explorado na
provincia de Minas: contam-se al!I dill'erentes companhias in
glezas minerando e te metal, e entre ellas notam-se as seguintes:
L'Est d'el-rei, na cidade de Snbará; S. João d'EI-H.ei; D. Pedro
North d'El-Rei Gold Mining Compal1Y Limited; Santa Barbara
Gold Mining, que tem prosperado mais ou menos, como se poderü
ver dos balanços que ..s mesmas remelter31TI, por mais de uma
vez, ao ministerio da agricultura.
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Além do ouro existe muito ferro na provincia, e já se acham
alli installadas algumas fabricas em ponto pequeno, onde se
apuram as dill"erentes especies deste mineral, que quasi todo é
empregado mesmo na provincia.

Debaixo do ponlo de vista essencialmenle seienLiflco, e.ta pro
vincia é uma das que tem apl'esentado producloS mais impor
lnutes e pouco conhecidos; circul1lslancia que até cerlo ponto se
explica, attendendo-se ao grande numero de lavras que nella
exi tem, e tambem a data a que remontam os trabalhos de mi
neração alli feitos. »

(Paulo Jose de OlivlJÍ"a - )lEMOIUA ANNEXA AO REI"ATonIO DO )IlNIS'
TElHO DA AGRICULTURA,)

< Linhilo, perto de Ouro Prelo; idem bituminoso nas VlZl
nhanças de Marianna; idem na Serra do 1"on"eca, fron teiras a
CaLtas-Altas; idem terroso, na vizinhanca ele Sabará ; idem perto
de Búmfim. »

(Lc~di:;lau dil Sou::{~ llIello _YeUo - ME)IORU OBRE OS "W'ElUES
CO)!DUS'I'IVEIS DO BRAZlL,

< ,., Mas de todas as minas de ouro, as que~se conhecem mais
ricas, e abundantes do mundo, são as de !\linas Ceraes, que o
paulislas <lescobriram ao primeiro acaso, indo conforme eu cu '
tumado emprego, na conquistas do sertão, á captivar indios para
se servirem delles, e chegando ao Olll'O Pr-ela, lagar noventa e seis
leguas distante do marpara.o Ele, alli acharam em um pequeno
ribeiro o ouro em pó puro, e em folbetas, na superficie da terrD,
da mesma fórma que as aguas o linbam tra:lido das montanhas
viziubas, e da CÔl' do ouro, por ser mais escuro, tomou este lagar
o nome de lIlillas ele 01/.1'0 pl'eto.

Ultima e felizmente, foram outros lUai diligente, e experi
mentados, fomidos assim ele iustrumentos como de capti,ros, e co
meçáram a descobrir mais ribeiros c carregas, donde achavam
ouro, e junto do primeiro fundáram a Villa chamada do Oltru prelo,
hoje tão uova e populosa, como bem nomeada: com esta ulLima
noticia do varias de cobrimenlos se começáram a povoar as mi
11as de genle, as im paulistas, COIllO filhos de Portugal, que se
~cbavam no Rio de Janeiro, etc., e conseguindo o descobrimento
oude era a creação, ou sitio natural do 001'0; Ú saber, na serra
<lo morra do Ot/1'O IJl'eto, tratáram logo de fazer plantação, fmcti
ficar a terra, e cullival-a, para haverem da se su tenLar, e ha-
]Jilar nella. ,

Nas Minas Geraes raras vezes se acha o ouro de Outl'O modo,
que Jluro ; puro se acha, pegado por ent:'e uus torrõe de uma
como pedra (' cura, e lustrosa, a que chamam Jaclllingu, e dis
tinguem do mais, peja ordem do ouro da primeil'a {onna[17n ; é
inferior no toque ao das mais formações, com a dilIeren~a de um
grão até dous.
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Acha-se tambem puro no crystal, em pedaços, que correm
meLLidos p~la pedra como raizes, as quaes se tem tirado tão
grandes, que pesam de 20 até 30 oitavas cada raiz, ou granete ; o
mais miudo que se aclla nesta pedra, é como grão de mllniçiio
fina, e a outra fórma, ou Ggoura, em que o ouro se acha, distin
guem com o tilulo de ouro da segundo formaçào; é,este ouro de
bom toque, pois sempre tem de 23 kilates para cima.

Puro se tira tambem o ouro grosso, e em muito maior abun
dancia, do que dn segunda fOl'loação, de uns torrõe escuro, a
que chamam {ormaçào de carvão, que é a terceira, e de melhor
toque o onro que nella se acba .•

(Jacob de Cast?-o Sal-menta - :UATERIA MEDICA.)

• São em grande numero os terrenos auriferos e ferruginosos
do sul de Minas, cabendo entre O' ultimas o primeiro log-ar aos
do municipio de S. Carlos de Jacuhy, onde o ferro dá 85 % de
seu peso bl'llto, seguudo af:firmam pessoas dignas de credito, ha
vendo em quautidade prodigiosa. Além desses, ão importantes
as jazidas eucontradas nos municipios de Lavras, Dores, Jacuby,
Ayuruoca, (c\lagõ:ls) e Caldas (C~lmpestre).

As minas de ouro mais ricas existem nos municipios da Cam·
pan ha, S. Gonç~lo, Lavras, Baepend y, Pouso Alegre, Dores,
Calda, Jacuhy, etc., das quaes se tem extrahido milhares de
anobas.

'a freguezia da Alng-õa (Ayuruoca),além de min:ls de chumbo,
estan bo, cobre, bismutho e mercurio, descobriu-se plombagina
(graphite), constando-nos que se trata de obter privilegio para a
exploração dpllas.

Já funccionou uma companhia que se occupou em explorar
as riquezas do solo da freguezia. e dizem-nos que por falta de
capitaes não proseguio em seu trabalho, tendo despendido muitas
dezenas de contos de réis. Nãu é só nesse lagar que se encontram
as preciosas substilDcias que referimos, e que em mais de um
ponto encerra o solo do sul de Minas, que o1Jerece tambela
diamantes (Caldas e Garimpos das Canõas), oellos cry ·taes (Dores
da Boa EspenlDça), e em Monte Santll, fregnezia de JLleuhy, um
metal Lr~nco e muito resislente, que não nos foi passivei
observar, e cujo nome não nos souberam dizer.

Encontram- e tambem pedras calcareas (Lavras, Dõres da Boa
E perança, Carmo do Rio Claro, Ventania, Passos, et(~.); mar
more; pedras de construcção sem sLlperior; excellente argilla
para ol:trias, de natureza e,pecial em alg-uns ponlo" como em
S. Gonçalo, onde são fabricadas soberbas telhas, mori ngues, etc.;
steatrile, vulgarmente conhecida pelo nome L1e pedra de abiio..
tabatillgas, ócas de cõres diff0rentes em quasi todas as fre
guezias; pedras de amollar susceptíveis de serem cortadas á
serra (Ventania); as famoslls Jages de S. Thomé, que pódem
ser tiradas do tamanho de dezenas de metro~ e de todas as gros-
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suras, sendo umas resistentes e fortes e outras flexíveis a ponto
de qua i se poder approx.i'nar dou' lados até se unirem, e muilos
oulros prod udo do reino mineral.
Na~ fre!!uezia de Monte S;lnlo e na fazenda do imporlante fa

zendeiro Joaquim Bento de Carvalbo, na Vent:inia, descobriu-se
ulLimnmente um excellente barro para a fabricação de lou\(a. que
levamo para o Rio de Janeiro, onde por intervenção de um il
lustre amigo, conseguimo' fosse analysado pelo dislincto e Ilbali
sado ebimico Dr. T. Peleko!t, que nelle reconheceu kaolim de
exeellente qUDlidade.

Em Monte SanlO está montada uma grande fabrica de louça
que ha de desenvolver-se muito, trazendo pllrn aquella impor
tantis imD freguezia o maiore mais perdurnve! engrandecimento.

A (ontes de aguas mineraes do su! de Minas con lituern
tambem uma de uas mai precio::a riquezas. Além das impor
tantes fonles dos Poço de Calda, Aguas de Lambary e Ca
cbambú, que são geralmente conhecida, e de que damo a
analyse sClenlilka na descripç~o dos 10g,lres em que ellas se
encontram, po suimos excellentes fontes acidulas gazozDS em
Contendas, a uma legua da COIlceição do Rio Vflr le, e no Cam
buqnira, á duas leguas da Campanl1a, que já ~ão muito procu
radas com vantagem nor elevado numero de doentes, ,Issim 'omo
a tllermaes de Monte Sião e da cidade de Caldns; ferreils e
gnzoza no Carmo; supposlas rnagnezianas em Dores da Bõa
Esperança, que Lambem não observamo e nem podemos afTIrmar
si é ju ta ou não a . ua denominação, havendo muitas outrD de
naturez,1 diversa e ainda nào Dnaly::adas, mDS que em !!l'nil pa
rrcem simplesmente ferreas. como na Campanha, S. Gonçnlo,
Varginha, Conceiçào dos Turvos, Cambuby. Cilpivnry do J'araizo,
Ouro Fino, Pouso Alegre, anta Rita de Cassia, JDguary, Atter
rado, Pouso Alto, Ventania, etc.'

(ALllil.NAK SUL )[L'fE1RO PARA i884)

..
Minas de eóbre

•A descoberta da America com raz30 devia encher de pasmo
naqu lias éras aos habitantes deste globo; porquanto novas re
voluções se fizeram em lodas <JS cousas do unível' a. Viram-se
imperios de cidadãos de desconhecidas fDças: e te imperios
desappareceram, e outros se levant~ralU sobre suas ruillDs.
Muil;, naçõps principiaram a fig-urar no mundo de nova ma
neira; de p brp e pequenas e fizel'am opulentas e grDl1dtls :
enxames de povos pas aram o mares, e fund;lrarn brilb3nte' colo

-nin' : o commercio enriqueceu-se de novo genero, e tomou um
novo brilho: respeito 'aS marinha surgil'ilm do mar; urna
inundação de prl'.-io o melaes cobrio a fate da terrD; novos
prazeres de mistura com novos males vieram lambem apresen
tar-se sobre a scena; tudo, emfim, soffreu uma revolução ou
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mudança no seu curso ordinario. As sciencias -não ficaram
tambem de fóra desta revolução. A pby ica recebeu outras luzes,
e de salLo no appareccu de um lagar muito mais cminentc; a
mineralogia, como um seu ramo, foi tambem illuminada, e ex
perimentou tnmiJem novas alterações.

Via-se este novo bemispberio no todo da sua figura externa
mostr~lr marcadas dilferenças, ninda não observada no antigo:
as cadêas das montanbas não seguem já de Poente para o Nas
cente, mas sim do Sul ao Norte; serras muito mais elevadas es
condem cimos entre as nuvens; rios e lagos muito maiores
regam a sua superflcie: uma cl'llsta emfim, pela mnior parte de
terra fertillissima, o envolre. Penetrando da Slla superl1cie ao
centro encontramo-nos com mais um novo metal perfeito; o
ouro e a prata parece que querem sobrepujar as parcas medidas,
com qne a natureza ató então repartia estes metaes aos homens:
os diamantes e mais pedras preciosas tambom vem engrossar o
monte destas riquezas, e cavalgar as mesmas halizas; não são ó
estas cou as no reino mineral, que~se revolvem c recebem novas
mudanças, ou novas oh ervações; o cobre no Brazil lambem oIre
rec~ hoje um phenomeno semelhante.

E te metal, que a natureza creou sempre 10 vezes menos que
o ferro é no Brazil sem comparação muito mais do que elle; so
beja abastança que foi ella mesma a causa dos meus erro~, dando
por ferro, na minha- primeira Memoria de 1799, todas a mina'
!]ue outr:) cons:) mais seriam senão minas de cobre.

Primeiramente, quando entrei a colligir em meu gebinete todas
estas dilferentes minas, e as mandei pela primeil'a vez, :í primeira
vista é certo me pareceram todas ellas cobre. Sabi a viajar á
fim de ftlZer uma maior coJlecção dellas . phenomeno admiravel I

"\ i rochas inteiras, montes inteiros, serrania. inteiras, que não
se formavam senão unicamente destas mesmas minas. Cami
nhava por espaço de leguas, e o chão não era outra cousa senão
um lastro continuado de cohre. E la mesma obejidão pa'mosa
foi causa de começar a abalar-me do meu primeiro proposito.
Então principiei 01 ter lembrança que o cobre sempre a natureza
o tinha produzido muitl> meno, que aJeiTo; gue este ulLimo
metal era o unico que se observava em grandes massas, em cu
mulo a uperficie da terra; que aguelle ao con traria, só se to
pavu em veeiros, e sempre a uma media profundezu nas entranhas
cios montes; recordava-me que ReinaI, dando liberalmente de
tudo a esta feliz Capitania, ó lhe negara em nome da natu
tu reza o cobre: via que todos e tes babitantes, como por um
espirita de ndvinho, mas falso, apontavam para estas montanhas,
e diziam: Quanto {CITO aqui depoz a natll1'eZa / E ferro pa
recia com en'eito a primeira vista. De ferro emam e me apre,
sentaram estes montes e tas serras; e dando-lhes ao depois
co tas, me recolhi ab orto com o que Linha ob ervado de tantas
riquezas; riquezas, que nesse tempo maravilbaram-me, sup
pondo-as ainda ferro, e que por es a razão estava então bem
longe de eomprebender toda a sua grandeza.
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Pretendi ao depois, por meio de en aios dilcimasticos, examinar
os difl'erentes grúos de riquczas destas mina, mas nunca as
qu~lidades della~, porCJuanto nem levemente duvidava de que
poueriam ser minas de ferl'O. E ·tos mesmo en aios, que deve
riam então desviar·me do erro, (Jzer:Jm um ell'eilo todo pelo
avesso, que foi de confirmar-me mais de allinco nelle. As muitas
minas, que então propuz ensaiar e o pouco tempo que me res
tava para i so, sendo já chegada a occasião de as remetter, e por
cima de tudo isto a opinião em que eslava de que todas ellas
eram minas d,~ ferro, todas estns cousas concorreram para faleI'
crer que não me demorasse na suas calcinações; e desta ma
neira lllal preparadas, e calcinadas, e ú pressa passasse <.Í.

fundil-as.
Então, em lagar de uma culole de coLre, que me deveriam alias

dar, davam-me constanlemente um de mate, o qual muilo se as
semelha ao I'erro, e é ;,ttraLJido como elle, pelo iman.

Contentei-me com estes males; pro~egui avante nos llleus
exames; c desta maneira foi que os lllesnlOS ensaios, junto com
a minha já errada prevpnção, concorreram ambas eslus cousas
para mais me fazerem persistir no meu engano.

Pouco tempo se passon depóis de tel' feito estes ensaios, e a
minha primeira remessa de metaes, quando mais devagar repa·
sando a vista sobre estas mesmas minas, entrei á duvidar de al
guma , e repelindo ensaio mai" escrupulosos, a reconheci por
minas de cobre. Fiz então uma egunda reme. sa dessas poucas
minas, que por tae- as tinha já reconhecido. Não pararam aqui
os meus receios; mas continuando sempre a duvidar ainda de
outra , repeti ensaius, e desta maneira as fui reconhecendo lam
bem por coLre. Te te tempo fui obrigado a su pender o meus
exames, sendo chamado pelo meu Genp,ral desta Capitania, e
mandado por elle á Nova Lorena Diamantina, sertões bravios
e remontados de terra haiJilad~, para assi til' aos exames que
ahi se iam I'azer sobre diam~ntes, e de uma vez reco
nliecer tambem aquelle terrcno, c ver o que mais poderia elle
conter.

'fendo emlim concluido esta longa peregrinação, tornei á pegar
no fio elos meus exame, e procnrei tirar-me d'aquellas duvidas,
que me de asocegavam; á final sujei lei a novos ensaios todas
as minas, e ainda aquellns das quaes nada duvidava. Que pa mo I

Vi como por uma especic de prestigio, que no Cundo dos meus
caelinhos todas eslas mesma minas se convertiam em cobre.
Abri entoo os olho, e desviei-me do errado caminbo, por onde
me levavam minhas illu ões; conclui que capricbou a nntureza
em inverter e trastrocar na America a proporções com que
em oulras parles do mundo creára metaes gro seiros sempre em
maiores fluantidades que os preciosos, prodigando aO Perú mais
prata, e ao Brazil mais cobre do que ferro.»

(Dr. Jose ViclÍra, 110 COl~lo - :lID-IORU SOBRE .\5 ;,m;.\5 D.\ C,\Plr,\1\a
DI; MI:\.\S GER.\E5.)

se
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l\'Iinas de Ouro

DESCOBERTA DAS MINAS

< Em i693,Antonio Rodrigues Anão, natural de Taubaté, em
S. Paulo, com uma lJandeira de 56 bomen , iuternam-se pelos
sertõ~s, e, depois de al/{uns mezes de fati/{osa excursiio, che
garam á capitania do Espirita Santo, e Antonio Rodrigues Arzão
apresentou ao capitão-mór, regente dequella villa, ::I oilavas
de ouro, achadas em Minas Gerae~, que, sendo Jogo mo. tradas
á camara da villa, se mandou fazer duas memorias, ficando o
capit:io-lllór com uma e Antonio Rodrigues Ar'ziJo com outra.

Abasteeidos os aventureiros de viveres e vestuario, e não
pod 'ndo An ton ia Rodl'igutls Arzão, por falta de gen te que re
forçasse a sua bandeira, f"zer nova excursão nos sertões, que
haviam atravessado, se passou ao Bio de Janeiro e d'"hi (l S,
!J;lulo; e tomo chegasse llluito doente pelos trabalhos pOl'que
passaI':) em t:io lon:.;a e faligosa via"l"em, depois de instruir a seu
cunhado Banholomeu ue no, lhe l'ccommendou que pro eguisse
na desr:oberta das minas de ouro, qLIe <JS aclwria nos cor
regus dos sertões por onde tinha elle e seus comp:lnheiros atra
vessado, se preparou para morrer, o que succedeu pouco tempo
depois.

Bartholomeu Bueno, bem que pobre por transtorno da vida,
era homem par<J em prezas arri r:nrlas, e tornando sobre si a
l'mpreza, auxili~ldo de alguns amigos e parente sahe, da villa
de S. Paulo em 169'~, "'uiado pelo roteia que lhe deixara seu
eunhado Antonio Rodrigues Arz,io, e entrando pelos maltas fo
ram sahir' elle e seu companheiros na erra de I1averava, onde
se demoraram para provel'-se do mantimentos, e no seg-uinte
nnno de {095 no me·mIO de ftaver',lvn, distante 8 I 'guas de
Villa nica, foram enconll'ado pelo coronel Salvador Hourig-ues
Furlado e capitão-mór Manoel Garcia Velho e outros conquís
tad~res, que internados lJUsL:a7arn prender e captivar os in~
dios,

Por este tempe ji Bueno, e seu companheil'os, njudado pelos
indios que hnviam cnptivado no' desertos de CaeLhé, cavavam
a tena com paus aguçados em busca de ouro; e, a f:dLa do
instrumentos difficultava a empreza, pouco haviam con;;eguido.

A troca que fez Mi"'nel de Almeida, companheiro de Banho
lomeu l3ueuo, com o coronel Salvador Rodrig-ues FUI'tado, de 12
oitavas de ouro achado, por uma clnvina, e a venda que fez o
capitão-mór coronel .Garcin Velho de dnas indias, mni e fllha,
ao coronel Salvador Rodrigues Furtado, pelas mesmas 12 oitavas
de ouro, fez eom que aquelJe capitão, tambem deixando os com
panheiros, voltasse para S, Paulo; e, chegando em Taubaté,
foi visitado por Carlos Pj:ldroso da Silveira, que, sabendo do que
se passava nos sertões de Caetbé, e do ouro que trazia o amigo
Manoel Garcia Velho, como tinha aspirações e era industrioso,
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con eguiu chumnr a si as i2 oitavas de ouro, e, pus~ando- e com
r.llas ao Rio de Janeiro i1 apresentou ;10 governador Antonio
Paes de Sande, o qual, ficando muito . ati feito o nomeou tomo
premio, capitão-Illór da villa de Tuubuté e provedor dos quintos
do OlHO; onJenando-lhe quo estalJelpcesse UIl1U casa de rUlldirão
em Taubaté, pur ser') lagar ollue os conquistadores dos ertões
desenbocavam.

Pouco tempo teve de vida o g-overnador Antonio Paes de
Snnde, e substituindo-o Seb,1 ·tião de Castro Caldas, por carta por
elle escripta de 16 de Junho de 1695, remetteu as mencionadas
i2 oitavas de ouro agi-Rei D. Podro II, como amostras das
riqueza auríferas do Urazi/.

A descoberta, porlanto, do onro revelado por Carlos Pedroso
da Silveira e a construcção da casa de fundição em Taubaté,
enlhusiasmando O' paulista, os levou nos mais remotos sertões
em busca de ouro.

Entre 'os naturues de S. Punlo e os de Tnubaté, apparecendo
rivalidade, os dt'suorteou, e, espalhados pelos vasLissimos sertões,
foram descobrindo os mananciaes de riqueza, e estabelecendo po
voações.

Dentre os aventureiros o que mais se internou foi Fernando
Dius Pues, que, atrave 'sando o sertões do ~erro Frio, foi de
mandar o rio Itamaraudiba, e o vadeando para o oriente seguiu
até a serra das Esmerulda., illuicuda por larcos de Azevedo;
atravessundo a pnssa"em chumada pelos indigenas Anhonheca
nhuva lugua que se sorne) ou somidouro. onde se demorou por
quasi 4, annos, e penetrou m Sal.Janí-bussÚ(srrra Felpuda) a llue
hoje so chama ~errn Npgra ou da ESllleraldas.

Fernando Dins Paes foi dr amparado pelos eus companheiros
por cal! a da demorn, eSl:re\' nLlo para S. Paulo á mulher por um
indio domesticado, p<lra lhe mandar soceorro, este o trouxe, e
com elle pondo-.e a eaminho, chegaram a Tucambira (papo de
tucano) e depoi á Il<lmarandiba ([ledra pequena e roliça), alra
vessando por ser Iões incultos, ehelf;ll'am ao lago Vupabus lÍ. ou
Lag-o Grande. onde sl1ppunha existirem a esmeraldas.

Depois de muitas e trabalhosa de caberIa, de voila Fernando
Dias P;le para S. Pnulo, morreu em caminllO junlo do Guyaehe
ou rio d<ls Vel h1ls. Feroa::ldo Oi[l" P;les e havia encontrado no
scrtiio com, eu genro e com alie andava Cicando portanto, de
posse cle tudo o que lhe pertencia, como seu herdeiro, aconteceu
que tambem e encontra 'e com D. HodrifTo, fid&lgo be pnnbol,
que capiLaneavu em 1688 urna bandeira de pauli tas, o qual lhe
p dindo soccorro, porque de.ejava passar-se ás minas das esme
raldas, Ih'o niio deu Borba Gato, u pretexto de já tel' pre wdo
contu de tur10 a Sua M[Ige lade. D. Rodri l1o impncienLndo nmeaçou
a Manoel de Borba-Gato, e um dos da sua comitiva, sem que
Borba·Gato o autorisas e encaminhando-se sobre D. Rodrigo, o
matou, dispersando- e os paulistll qUI:l o acompanhuvnm e
internando-se foram parar as margens do rio de S. Francisco, onde
se estabeleceram. Manoel Borba-Gato receioso de sel' preso e
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castigado, retrocedeu e foi buscar asylo :is margens do rio Doce,
onde por alguns annos permaneceu, sendo respeitado dos iudios.
A ausencia da família e o r~morso, que a morle do fidalgo
D. Rodrigo lhe causava. o obrigou a mandar dous índios a
S. Paulo, dar noticins ua o pedir:i familia pl'Otecç50 para si.

Em '16 de Dezembro de 1695 havia sido nomeado Arthur de Sá
de Menezes governador do Rio de Janeiro, e lhe recommendando
EI-Rei que proseguisse no descobrimento das minas de ou.ro da
banda do sul, não se descuidou da recomrnendaçõo real, pas
sando-se ás terras de Minas.

Tendo disto noticia Manoel de Borba-Gato, apresentou-so ao
governador pedindo-lhe o perd~o do crime, cornmunicando-Ihe
as circumstancias; e 1'allando-lhe Arthur de Sá com a1l"abilid~de

lhe prometteu o perdão em llome d'EI-Rei' corntanto que lhe
desse segura noticia das minas l]u~ existiam nas circumvi
sinhanças do rio das Velbas; e, como Mancel Borba-Gato, o
satisfizesse completamente, pal'a ,dli se encaminharam. >

(JJ lUZIL lllSTORlCO).

Minas ue ouro da Capital

• Estão as minas de Ouro Preto e do Morro de baili'.o elo tropico
de Capricornio, em altura ele 23° 1/2, c nelle com panca dilTcronça
ficam todas as min~s geraes; umas para o sul e outras para o
norte, com mais ou menos altura. Para o sul as do rio das Mortes,
que em proporcionada 1'antazia est~o em 24,0, até 24, 1/2 j ontre
estas e as minas geraes jazem algumas de menos import:mcia,
como são as de ILatiaya, Itaberava e outros ribeiros, que por
terem menos riqueza têm menos noOlo. Para o norte IIcam as do
rio das Velhas, Sabará-bus Ú, Caeté, Santa Barbara, Catas Alias.

Por todo o maLta, Que entre ellas ha, correm infinitos ribeiros
de menor fama e poderão ficar pela mesma fantasia em 22 0 1/2,
pouco mais ou menos. Mais ao norte do rio das Velhas c tão a
do Serro Frio, que ficam em 2io 1/2, e quiçá menos, anele se acham
muitos ribeiros inreriores. Ainela mais ao norte estão outras
minas de pouco porte, chamadas Tocambira, que ficam cm i8 ou
1.90 e túdos os espaços de umas a ontras se acham prenhes de
ouro. Para o occidente ficam a' minas de Pitauguy com muitos
ribeiros, quebram muito ouro e ainda o estõo lançando.

Descobriram-se no anno ele 1698 a Minas geraes, as do Ouro
Preto as de Morro, as elo Ouro branco, as ele S. Bartholomcu,
Ribeirão do Carmo, Hacolomi, Itatiaya, Habira, e outras nnnexas,
e os campos em que se fabricam as Roças. Est:JS já nomeadas c
outras muitas mais descobriram os paulistas. AIg-uns filhos do
Reino acbaram ribeiros de menor valor, entre os já descobertos,
e o ouro que se tem colhido pelos montes ha poucos annos desco
briram os rUhos de Portugal com os seus escravos.

A copia de ouro, que as lOinas lançam das suas veias, e o
numero das arrobas que dellas se tiram, é quasi impossivel saber-se
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para podeI' computar-se; mas é sem duvida o maior, que costuma
produzir a Lerra na~ partes do mundo em que o sol as cria. E' o
ouro de grandes quilates, principalmente todo o que se tira nas
Minas geraes () algum de dentro do maLa Que têm 23 quilates,
23 1/2 c 23 3/4, chegando algum a 24. O ouro do rio das Velhas
os têm inferiores e muito meno" o do rio das Mortes, porém
geralmente nunca desceu de 22 quilates.•

(Rocha Pita -lIlS'I'Ol\l.t D.t .nmIUC,t POP''I'UOUEZ.t).

l\Unas de ouro de Congo Sõcco

c A' quaren ta leguas, pouco mais ou menos, ao norte de
Villa Bica eSlá o districto de Congo Sôcco, destinado a vil' a ser
mais celebre talvez que nenbum dos estabelecimentos fundados
outr'ora em Minas Geraes. E.tá iluado em um formoso valle,
que terá quatro milhas de comprimento e duas delargUl'a. Sobre
um dos lados se prolouga uma cordilheira de collinas auriferas
cobertas de florestas; de outro tamlJem estão collinas, valles c
pastagens. Ao longe avi tam-se montanhas mais elevadas, que
parecem cingir o districto de uma barreira circular: pelo centro
do valle corre um rio. Sómente no sólo banhado por esta tor
rente se procurava primitilramente ouro: nas margens do so
bredito rio se encontram vestigios de anlig-as explorações.

Parece que o primeiro mineiro, que neste di tricto se estabe
leceu, foi um Portuguez chamado Bittencourt, que começou,
pelo anno de 1.740, com a sua propria mão a cavar o sólo ; em
pouco tempo ajuntou uma fortuna cou ideravel, Que deixou a seu
sobrinbo Manoel da Camara, qne a seus filhos transmíLtill a sua
propriedade: porém, por costumes de indolencia e dissipação
mui communs aos mineiros, Congo Sócco cessou de ser pru
ductivo entre suas mãos; de sorte que a ]1fopriedade foi com
prada, ha pouco mais ou menos 25 annos, por um capitão mór,
chamado José Alves, que por ella não deu mais que a modica
somma de 9.000 cruzado.

O novo proprietal'io erfl mais aclivo, a sobretudo mais indus
trioso que seus predece sares.

Ao primeiro exame entendeu que não se havia chegado ainda á
verdadeira origem das riquezas, Que a voz publica dizia exhaus
tas. Procurou na base da coI inlJs, e em um dia, depois de di
ver as pesquiza , fichou um fragmento de ouro engasta~o. em
uma pedra micb.cen ferrefl. De de este momento, adqulflu a
inteira certclzfl de que suas previzães não o haviam enganado;
e neste me mo districto, desentulhando a uperficie, descobriu
grande quanlid,lde de melaI misturfldo com terra. Explorada a
collina foi tal a abundancia do' productos, que em continente uma
aldeia se fnndou no lugar deserto do Congo Sôcco.

Esta aldeia eon tau ao principio só de pobre gente, que ia
lavar o metal rejeitado pelo proprietario, no que encontrava
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ainda um lucro razoayel, de sorle que o estabelecimento offereceu
em brevf\ um aspecto de verdadeira prosperidade.

Em 18i8, os trabalho. começaram a ser dirigidos segundo um
sy tema mais uem entendido, e os produr:tos chegaram 3 um al
garisrno até entfio imprevisto; de modo que allil'lDam que em i82lJ,
o capitão José Alves não recebeu menos de MlO arrateis de ouro.

A companhia Imperial das i\linlls do I3razil, instituida em Ingla
terra, ouvia necessariamente fallar dos magnificas resultados
de ta exploraç1Jo; em con equencia do que n~o hesitou em
mandar M. Edward Oxenford com alguns mineiros habeis para
examinaI-as. Isto succerlia no 3n no de i82;$, e o seu relatOl'io foi
dos mais favoraveis; nelle se referia fine as minas de Congo Sõcco
havÍ11m sido exploradas com /llais habilidade do Elue ordinaria
mente "e observa nos trabalbos de mineraçào !la Brazil.

Além disto, as experiencillS feitas em pre ença de M. Trego
ning, excellente mintliro praliw, haviam produzido result~dos

mais mal'avilhosos talvez do que ao principio se esperavam. ão
foi precizo mais para provocar uma decisão.

Como acabam,)s de dizer, tendo as pessoas enviadas pela com
panhia podido fazer o seu relataria, depois de um exame de
visu, propostas foram em continente feitas ao proprit'tario. Exa
geradas pareceram as pretenções do capitão Je é AI\'es; porque
nua pedia menos de 90.000 libras sterlinas. Depois de alguma
altercação, conclnio- e eill fim o cnntrato por 70.000 lihras es
terlinas. Uma petição foi então apresentada ao Imperador para
qne gancionasse de novo a licen 'a obtida em 182L

Nesta época tomou a Companhia o titulo de Associaçc'[o Imperial.
das minas elo Bl'a::il.:.>

(Fcrnalul Dinis - mSTORIA DO HR.~ZJL.)

Extracto de uma carta de:III. de L... , com data de i.o de Julho
de 1839.-

.Seis semanas qne passei em Gongo, sob.o tecto hospitaleiro de
1I'f. DUl'val, me puzeram em estado de adquirir imFormações au
thtlnticas sobre a origem, augmento, administração e futuro deste
estabelecimento de minel'açüo, qne só por si vale a pena que se
emprebendll :I viagem de Min:ls-Geraes. E5la carta nãu será se
não o re uma do que diz respeito:l esta vasta empresa. Limitar
me-hei a rlar conta do que vi erlo que pude aprender nas minh3s
conver;;a ..õe~, com o diretol' (chief commissiolter ) e com as pe 'SÔ:lS
ligadas ao serviço da comp:lnhiil, que, tOl/[IS á porfia, se empe
nharam elll sati,fazerás minhil~ per'guuta e guiilr-me em minhas
pe,quisas. Algumas notas explic:ltil'a3 sobre o modo di1 explorn
çno esobre o' diver·o· proce sos empregado p:ll'a a lavagem das
substancias auriferas completarão este Cl1I'to esboça. Ignora-se
a época preci a do descobrimento Ila mina de Gongo-Soco.
Na linguag-em dos indigenas, Gongo-Soco significa litteralmente
Cavel'na de Lad·rões. Existe no paiz uma tradição que, cem
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annos atraz, numerosos bandos de negros rebeIJados infestaram
a comarcn r. delJositaram suns tomndias u'uma cnvernn naturlJJ,
que se acha no jardim da Casn-Gwl/de, residenci;l do directol' da
Companhia. (J lucros con idel'tlveis que os faiscado1'es (1) tiravam
do solo b,lnh:,do pela torrente do SOCCOrTO deram nma repLl
taçào de riqueza a este lugar, Alé o pl'e ente, a margens de ta
cnfl'l'ule de i1guas apresentam os ve liuios de antigas lavagens.
Entrelanto Gongo- ueo era lfio pouco conhe'cido no fim do seculo
pas,ado, que não estava designado em nenhuma das cartas da
provincia,

Um cbamado Camara, que era proprietal'io deJla, apreciava t:io
pouco o seu valor, que vendeu Gongo pela modica som ma de 80Q
lib. st. ao guarda-mór geral d,IS mintl ,José Alve dtl Cunha.

Muito pouco tempo antes da morte desle nltimo, dous negros,
remon ta ndo successivamente os alI uviões ami feras do regale dQ
Gongo, descobriram, em 1817, um grosso fragmento de ouro
qua i ma, siço de peso de cinco libra. embuttido n'urna pedra
m icace~ fcrrugi nen, João Bapti ta Continha, depois Barào de
Catas Allas, (2) que havia sncces 'ivamente desposado duas filhas

(I) UAISCAOO""S. São dosignadas assim as possoas quo so occupam da la·
vagom das substancias auriforas Das mal'g"ns o no alvoo dos regalos o 10rronLos.
EsLa osp~cio do indll:iLria Ó muilo pouco IUliraliv3, o raras YOZcs onl'iqucco
aquollos qllo a olla so ontrogam. Faiscadores lira suo origom do {ai.ca.

(2) O DAIIÃO "" CAUS Af.l'AS. AI hisloria doslo homem lÍ haslaolo singular.
ElIo ora sacrislão na aldóa d1 Calas ALIas. Tondo hordado uma parLo da mina
do Gongo o Londo usurpada O ,·osl. da propdedado, fioou imlnonsamonlo rico.
A l1I'usl'0ri,)ado o Julgaodo inosgolavol a sua mina, p"odigallsa'a O ouro á mo
dida quo O oxlrahia lia lo ra. Sua lIIania ora mara ilhar a todo o lIIun~o por
suas ri IIQzas. Em SOIlS banquetes, sua felicidado cClIlsislia cm quebrar tudo o
!luo havia do fragil sobro a mosa, afim do tur occ",ião do osLcnLar no dia so
guinLo nova baixella do porcolana o do crysLaos, EsLodnudo mandou um dia
fazer allllolldogas do uma espacia nO\'3: ol'am uyolãs o:xLra,agnnLos do ouro
massiço quo distribuia na sobremosa por sous numerosOs convi.lado3. No lempo
do sua prospol idado alóm da casa de 110ngo, 0110 possuia bul las 1'0 idoncias
que ou vi om Caoló, Ouro-Prolo, Saharã, ·anl. Luzia, B umado. Sous adlJli
nislrado,'os Linham ordom do cnnsorvar mosa franoa. Faça·so uma idéu das
conLas quo choviam sobro o harão no fim do anno I Não viajava sonão oscollado
de uns quaro/lla papa-janlal'os u aduladores por qnom panava as dospozas. .

Na occasião da primoira viagom do Imporador D. Pedro I a iIIinas, foz mimo
a Su. Magoslado do uma haixolla do oura massiço. A paixão do gosLo uão
sulTocou nollo a das bonl'as.

ElIo pagou muilo ouro para SOl' fciLo dignilario do Imporia. Tondo sido ap,'e
sonlado ao Imporador, cslo principo lho porgunLou sou nomo.- João Baptista
Forroira do Souza Coul nho. rospondou O ricaço.- ~Ials comprido é o nomo
quo a possoa, replicou o Impol'ador ; pois ~ aspiranLo ás graodczas cra do oslo
lura UluiLo baixa. Para con olal-o do'Lo dIlo D. Podro o nomoou Barão do
Calas AlIas. Era Ulll sorvedouro do diuhoiro oslo Calas AlIas.

O dinholro que oblc,"o da vonela do Gongo foi ga,l> bom doprossa. Tovo
ainda a fulicidadc, si assim 80 pódo chamaI· a facilidado do fazer novas lou
curas, do roslabolocor sua forLulla, comprando por uma bagaloJla ( Lres conLos ) a
rica mina do Macahuba, d'ondo oxl"a!Jiu muilo ouro, allles do rovondol·a,
por preço muito olov,ldo, a umil companhia ingloza. uas repelidas o~trava·
gallcius acabal'um por arl'uinal·o C01lJplolal11onLo.

Alorrou de paixão 110 moz do Maio do P' esonlu anno ({839), pollro o c!ovorado,
POI·. assim dizor por sous crodoros. Sou filho unicu habita lima hordado porIa do
Caoló, quo lho 'fornoco aponas com quo subsistir. A historia do Barão do Calas
Allas é, pouco mais ou monos, a da mór parlo rios propriolarios do minas n~

provincia do Minas Goraos.



5G8 PROVINcrA

do gunrda·mór gel'al Jo é Alves, dirigia os bens de seu sogro,
que era ao mesmo tempo seu eunhndo, tendo d()~posado 001 segun
das nupcias u irmã do barão. Elle conservou secreto o descobri·
menta dos dons ne~ros; o, pensando que o fragmento de ourn
havia ido destacado da pnrte superior ela monlnnhn, fez diver:::as
pesquisas que o Jevnram nló n superGce nurifera da cnlllada
nClual de Gongo; Jo:::é Alves morreu em 1.818, o o lJariio do Cnt!ls
Altns, de intendenle que t>ra desta mina, se [ornou por nsurpa~ão

propl'iotnrio flel/a, pois qne dispoz n sell 'nilUl' do' reddilO" sem
preslnr conta nlgullln a seus pnrenle , qU!l ernm sens coherdeiros
No espaço de oilo anno,:, oUe nju 10u, segundo o mOlhado brnsi·
leiro, talho aberto, (l) som mas imlllensns quo so podem nvnlinr !lm
vnrios milhões de cruzados. llurnnle dous nnnos, extrnhiu, lermo
medio, quiuze libras de ouro por dia. Julgando 'sgotada a mina
de Gongo·Soco, (2) o barão de Cntns Altas vendeu-n pela somma de
90:000 lib, st. :í Compnnhia ingleza Imp~rial BJ'asilian jjJIining
Association. Estn companhia so tinha formado em 182q, nn occa
sião da grande manin das especulações dns miuas; seu cnpilnl
consislia em 3ÕO.000 lib, st. I repl'esenlndo por dez mil acções de
3õ ilb. st. cnda uma.

A propriednde de Gongo comprehende uma oxtensão de Ires
milhas e meia em largura c. quatro e tres quartos do compri·
menta; está situada n'um bello vnlle rogado pela torrente do
Soceorro, cujas aguas, constan temen te lodosa e amarelIadas,
nttestam os trabalhos e as lavagens das minas,

Collinas cobertas de llorestas e d pa tag-ens formam ao longo
as raias desto profundo valle, Antes de fazer esta acquisi ção, a

(1) TALOO Ang~TO (minerarliu dc talho aberto), l""balho om ctio abor;o, flUO con·
sisto CIU COI'Lil.l' os mol'ros pOI'(l..lndiculul'lllonlo ao solo, al~ r..hog:lI'-so 30 0111'0 que
alias contem om SOIl saio, Nada é mais l!'isto filiO o a poeto rlJssu. morros I'asgados
om lodos os san lidos paios lrabalhos dos antigos minciro,;.

(2) A companhia do Gongo·Socco ti a IInica II"e p'gaaogovorno .lolls pai' conto rio
prorlndo da mina, As companhias inglczus .Jo Cocaes, Cola Ill'anoa, Mono rias
Antas o Candollga não pagam .ooão cincu por conlo; :lo do MO'To Valho osl,á laxaola
om 10 por conto. Até Oallno paS5adJ, l;on~o pagou 2j par cOlIlo. Os proueeossoros do
l\f. Duval ficaram mallogl'ados ClIl seu, 03fol'ÇOi para t.:OIll o govorno im pol':al, 011
paI' carecorom rle hahiliuade ou do espirita de con~ili"ção, OU pai' lorom oITJI1uillu
fi vaidade nacional, fazendo do uma lJuo tão puramento judicinria 1111) IIcgocio
politico, no qual ameaçaram quo fadam intervil' o gO\'Cl'110 bl"ilallnico. O diroclor
actual rlovia pai' conseguinlo trabalhar sobro 1I0Vo) lerronJ o começou por {;""ngoar
as bons disllO jçõo~ da assomlJlóa Ilrovincia'. SCglll'O de sou conscnlimonlo. rJio
eIU IS37 ao lHo do Janoiro para solicila,' das c IInaras lima reducção de Hj por
conto. A C31llUra dos deputados annuiu a o~La rcJucção, ma:; o on:uLo a recusou C
adoploll uma omonua (1"0 o roduzia do cinco pai' conto os direitos qun a companhia
leria de pagar para o futul'o. ,"sta emenda obloro fO"ça de loi, o, em VOl do 2:; por
conlo, foi por cllHcgllinlo ::L companhia laxad:l cm 2tJ por cChLo. Puuco saLisfeiLo
deslo rosn!lado, M. liural tornnll a retil'.. r sen pedidu.

Oblendo segunda votação favora"e l da camara dos rlrpulatlos, ello tinha cOllela
do lornal' o seoado nlais tralarel. No cmlanlo os lrabalhos, 0.1 antes as lenlozas da
sessão de 1838, impeuil'am a camara baixa do lomal' em con~idoração a nova
pOLiç'lo da companhia. Foi somcnto nos ullimos dias da sessão quo a commissão
dOIl o SOIl pal'ocor, Eslodocnmoolo Ó inleir'alUento favoravel á companhia, o ó .de
p,'osumil' qne, no docurso da sossão do 1839, a a,semDltia gorai legislativa ha do
sanccionar ullla "edllcção conformo ii lricla jusliça o do accordo com os ,"ol'da·
doiras inlorosses do lhesouro o com os da provincia de Alinns.
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Companbia T. B, M, A. possuia o domínios de Antonio Pereira
e Cala Preta, perlo do arraial ela Infeccionado. Cada uma d,~ ta
propriedades é tlio exlen'a como Gongo, e ambas tem grande fama
ele riqueza: porelll é SÓlllenl quando a Companhia obtiver da
assembléa legislllliva uma red,lcçflO de direitos, e foI' equip:Il'llda
aos direitos, palaS pelas outras eompanhias,que e poderá occupal'
dll exploração de Antonio Pereira e Cala Prela; exploração des
peudlosa, vi lo a natureza do terreno e o curso das [Igua que
eOl'l'em n'um valle profuudo e estreito,

Desde 1826, os trabalho. ela miua começal'am em profundidade
c rcalisaram logo a: csperançns dos accionistas,

No curto espaço de doze nuno , esta miua extraordinari.1 ren
eleu mais de 30.000 libras de oUI'o,perlo de um milhiio de 200,000
lib. st. O governo brasileiro teve por ua parte deste grande
total, perlo de 2.000 conto, 250,000 lib, l. c mo direito provi
niente do producto da mina, e 120 contos, {ã.OOO lib, l. como
direito de expol'tação, Pode-se avnliar em 2.000 contos o dinheiro
gasto pela Companhia na províucia de Miuas. Os accionistas que
pagaram 20 lib. sI. por acção, pnra a compra da propriedade e
dcspezlls mais urgentes da exploração, nDo só foram embol adas
do diuheiro que adiantaram. como obLivcl'nm IO Iib. t. de
beneficio POI' ncção. Demais, a Compan hia possue um ca pital de
re el'vn de 50.000 Iib. sI. para' os ca o imprevistos. Tambem
devem seI' mettidos em linha de conta os edincios de pedl'a, as
machinas. o terreno, o gado e mais de quatrocentos escravos per
tencentes á Com panhia, E' verelade que e tes bellos resullados
sDo comprado á L:Usta de enormes ga to , porque as despezas
desta exploração não, e elevnm a menos de 45.000 lib. t. por
anno, não comprehendidos o, 20 por % pago ao governo sobre o
produclo da miO;l. O numero dos empregados ó' con iderav I e
foi preciso assiguar grandes alarias para decidir pes oa, intülli
genles a virem e'tabelecer-se nestas solidões. Um mineiro ordi
nnrio I' cebe 8 lib. sI. por mez. E' justo accrescental' que n ca
reza é excessiva lI'um paiz onde o tr:mp0rLe dos generos é feilo
<'Is co ta de be'tas, e onde. nn estação da chuvas, tiS estradas
(ornam qunsi impraticavei . Póde- e avançar, sem er tachado
de exngernção, neste ultimas dez annos a mão de obra qua i
dnplicoll de preço em Gong-o ,

De outro lauo, para os tr<JlJalhos da mina erem levados a grande
profllUdidac1e, (I) unico meio de s obterem resultndo imporlan-

(I) Os LmlJalhos tia min", do Gongo-Socco l '01 sido lavado aló:;:; lOJZal do
proCunditlado: olla 50 o-Lende de lós!. a oê;le n'um comprimonlo tio ~3:; 103zas.
r\ forrn:lç:l0 de Gongo Ó 1111I.1 ca'uuda fria\"ol cio ferro O1!CaeO? ardosao, o so cham:t
na lingnagem rlo paiz Jaeotinga Irerra oligisla melalloidr). As lllalerias com
pacla~ qno conlôm ollro: o muita rJzo3 fl'agmcnh'l'J di' \" lum2 consítlcl'uyol, o
chegam :'l suporficie cm caixas fochadas rom wueauos: uma tias oh'I>'03 eslá
nas mãos do cZlll3Laz cio serviço, o a outra so 3cha cm casa do ompregado ilHe
osl:i onr.al':'ugallo de vigiar" I"agem do mola I. Eslas subslancias solidas, depois
do 1"iLurada 5 1'01' oscraros armados do massa' do Ccrro, são di,I";!Juitlas por UI11"
duzia do laradoiros 11uo estão collocados com baleas ao pó de grandes lauquos
choios do agua (balêa, o;pecio do oscudolla ou gamolla,ordiuariamcnlo feila do pall
yermolho c odoriCol'o chamado codro\. Torminada a operarão da lavagem 001\1'0
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tes, foram uecessarias florestas inteiras parn se escorarem as obras
subtel'f<llleas. Como a formaçiio nurifera de Gongo é um com
posto de substancias molle ,sào por conseguinte mui rapidos os
progressos do mineiro ; mas pnr" que llão hajn in!erl'Upção
em eus trubalhos, é indispens11vel que sejam protegido por
vigamentos. De tres em tre annos, apezar da dureza dns madeiras
brasileiras, devem esses vigamentos ser reuovados, por cau~a da
humidade que reiua nas galerias do escoamento. Por isso a maior
parte dns madeiras, nos arredores immedintos de Gongo, j:\ fornm
destl'Uidas, e a CompanlJin foi obrigada a comprar florestas
a grande distancin da miua. Essas me mas flore tas estão
encelad;ls, e não tardal'ão a ser devoradas pelas abobodas e gnle
fia' suoterraneas. A falta de madeira se faz sentil' em todos os
Jog,ores onde e tão e tllbelecida. Companhias de mineração E' só·
mente emquanto a mina de Gongo continuar a ser rica que a
companhia poderá fazer face a contracto, onerosos. Ha muito que
se deveria ter pensadu em se fazerem de alvenaria ao menus as ga
Jeri,lS de esr.onmenLO. A estes gastos enormes sc dfwem tambem
juntar as ladroices que se commettem nns explorações; nenhuma
vigiJancia seria capar. de acabar inteiramente com ellas. Nas
minas rle ouro, sobretudo na de JnclJtingn, seria preciso que a
cada mineiro, ao sahir da mina, fosse estrictamente revi tarJo;
como semelhnnte revi itn se não pr;ltica em Gongo, resulla d'"lli
que, nos tempos da grnnde propriedade da mina, muitos empre
gados subaltel'llo ajnntaram fortunas consideraveis. A,!.!ora ou
por estar a mini1 menos rica ou por ser.melhor a moralidade dos
mineiros, ou pai- ser maior a vigilancia dos Cflpntazes das minas,
é fa.;to que as ladroices e tem lomado inuniwmente menos
frequentes, Entrelanto ainda se encontra OUI-O de Gnogo a
comprar no Rio dE' Janeiro; o que provaria que nüo cessaram de
todo os meios illiciLOS de ganhar dinheiro,

Nada é mai- desigual nem mais variavel que os productos da
mina de Gongo. Como diz muito bem o director actual: A blolV
of the pie/'; may tum t/w toay f1'om JJoverty to weatth, uma enchada
póde de um pobre fazei' um homem opulento. A mina tem varias
vezes rendido mais de cem libras por dia, e no dia se~uinte

apelHls se podiam extrahil' tres ou quatru libras. Eu mesmo fui
testem unha ocular de uma destas vicissi tudes, Os prodnctos da

quo fica no funuo das bale"s ó dci Lado n'um pl'alo do cobro: uopois do lor sido
socco ao fogo o p sado, o onLroguo ao caixa, quo o oncerl'a em saccos de couro.
EsLc3 saCCOj são pOl' sou turno mcttidos ,,'uma caixa solida do forro, quo so acha
em rolir" orcullo ua chancellaria rio direcLol·. As sub;Lancias monos ricas do
jacoUnga chagam á SUIHHficio cm barri J o são enviat1as cm carro.:) para a ma·
china, "ndo ;ão reduzida; a pó. Depois ,lo lorem palsado por cano aberLos
roresLidos do palies, polos qllaos 50 t..Iirige uma corronL .de a:.!ua J • começando
:t fazor uso do processo do amalgama por molO do mOrClIlJO que, misturado cm
COl'ttl quantidado com aS substanCias auriforas, no cabo ue algumu3 horas desLaca
o 0111'0 de loda> as parlos do mllLal qne lho são eJLranhas.

Por moia deslo pl'OCOS o sorá intoiramenLo dcsnocossal'ia a lavagom do molal,
o as ma SaS Ll'itnrarlas polas machinlls não lOI'ão mais procisão do passai' polos
canos abcrlos o pela operação das balêas quo occupa nocossariamento muiLos
braços.
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mina, no decurso de Novembro passado, foram bastantes in igni.
ficantes, i to é, o ouro extl'<lhielo da mina e o producto das ma
chinas se el(lvaram apeuas a lre~ ou quatro libras por elia. Por
isso, na occasião da minha visitn subtel'ranea, n 30 ue J1lvembl'o,
fiquei maravilhado ele ver eXll'ahirem- e, no e.. paço de quatro
boras, vinte libras de ouro. D'ahi a dous dias a p.guraram-me que
a veia não tinha corre~pondido ás espernnça' que fizera conceber.
Dopois dessa época, os productos continuaram a ser mais consi
eleraveis. (i).

Em 182li, Gongo Socco era um miseravel arraial, a,rrora é nma
linda aldêa européa que conta mais de mil habitantes ligados ao
serviço da companhia. Duas igrejas, uma dellas cotliolica e n
outl'a proteslante. sU[Jprem aos misteres espirituaes de~ta popu
lação. Os prote tantes não têm até o presente lido motivo de
mostrar-se satisfeitos dos pastores que Ih~s tem sido enviados de
Londres.

O ultimo sobretudo, em vez de ser ministro de paz, trouxe a
discordia á pequena colonia.

Queria por furça pregar contr,i o catholicissimo: foi sómente
suspende.ndo-o de suas funcções que se conseguio restabelecer o
soceg-o em Gongo. Não é de theologos e rheturicos que carecem
e.t;lbelecimento· lançados sobre um solo estrnngeiro, e sim de
verdndeiros curas de campo, que por suas virtude dêm bons
exemplos a seus cOlJlparochianos, e por uas palavras cir
cum,pectas e comportamento conciliador consigam a estima
daquelles que pertencem á religiiio dominante. UIl1 sy tema de
patronato influe muilissimas vezes sobre a e'colha da junta di
rectora elll Londres: este sy tema ~ernicioso, obretudo quando se
trata de ecclesia licos, deveria ser inteiramente po to de parte.

E' preciso ter e lado em' Gongo para e fner uma irléa dos
embaraços ti intl'ig-a que póde suscitar numn colonia pacirir:n um
homem de espirito inquieto, turbulento e mnl intencionado. E'
difficilllltar com Yantag-em contra a igrrja, quando, para evitar
um incidente escandaloso, nào se quer fazer intervir a policia
local (2).

Todas a" CAsas de Gongo são de pedra, e a mór parte dellas
rodeadas de lindos jardins. O hospital é um edificio espaço o,
bem distribuido, que. em caso de neces id;ide, pod ria conter
cem camas. °no vi nelle mais de quatro a eis doentes ao mesmo
tempo, e esses mesmos em consellllencias de contu õe . E ta Cil'
cumstancia falia a favor da salubridadú do clima do Gongo e da
maneira humana por que ão nbi tratados os escravos e os

({) A 8 do Janoiro de !819 a mina pro,cguiu 010 sous trabalhos com no\'o
vigor. e rcodoJ 00;;80 dia 2') libras uO ouro, no dia sogu ioLa dou sómonlo
onzo libras; nos snhsoquoutes, os p"oduClos continuaram a ser muito 100·
nOI'OS.

(2) As companhias inglozas rocoiam os alaques da impronsa, ° Icm I'opn·
goancia a pleiloar peranlo os tribonaes: para ovilarom a publicidado. 111:0(orom
cOlOposiçãos amigavois, ombora dovam ellas custar-Ibos grandes sacrlficlos po
cuniarios.
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obreiros livres. A cnsa do dil'ector é gr:lllde e commoda : podia
estar mais bem ituada: n hospitalidade qne uelll1 recebem os
estrangeiros é proverbial na prov-ineia. Um systema de ordem e
de regularidllde constanLe preside fi todos os ramos desta admi
nistrnç<'io. O direeLor actual desenvolve um zelo, taleuto e activi·
dade superiores a lodo o elogio.

Sua administração seria ainda mais rica em resulLndos, si eUe
não estivesse obrigado a vir todos os annos ao Hio de J[lneiro
aOm de sollicilar, dUl'ante a ses.50 legislativa, uma rednc~ão de
direitos. Por mais bem montada qLle esteja uma machina, com o
:lI1dar do tempo as roda. e "e entem da :1Usencia da força moLriz
qne põe tudo em acçiio. Todo os dias os chere' das diversas re
partições vem ás 9 hora e meia ti chancellaria, que se acha nas
lojas da Casa Grande, f"zer seu relataria ao direcLor e receber
suas ordens. Tudo se fn por escripta para que não possa ha\'er
duvida ácerca das verdadeiras inlensões da antoridade. Um livro
contém as insLrueç'ões que chegam de Londres e as que o director
jnlga neces'ario promulgar debaixo de sua propl'Ía responsabili
dade: cada empl'ogado toma cOllllCcimento dos trecbllS que se
referem á reparLiçào de que elle faz pa rLe, e assigna seu nome Ú
margem.

Outro livro é destinado ás observações e pedidos que cada
fuuccionario julga dever dirigir: o direcLor as toma immediata
mente em consideração e dá por escripto sua decisão, que tem
depois força de lei.

De seis em eis meze., a junta dos directol'es, que reside em
Londres, publica um relalorio sobre a marcha dos negocias e
sobre as operações das mi nas.

Não posso concluir melhor este bosquejo que citando as pa
lavras de um homem de inteIlig-encia que re. idiu muito tempo
em Gongo: «It is a fillely 1'e.QulatecllJiece o{ 11!achinery, whic/t has
clOlle its duty well, C/./ul witl to aU a1Jpearallces lon.'l continue to
elo so, aml be a som'ce ar profit to lhe aWllel'S or t/tis valuable
property. » E' uma machina muito hem montada, que trabalha
optimamente, e, segundo toda a apparencia, continuará a ser
longo tempo um manancial de lucro para os po,~es$ol'es dosla
rica propriedade, »

(Jow'l/,[tl eles DJbats.)

~Iinas de ouro do I\t:orl-o Velho

< Esta celebre mina que caracterisa o estndo actual da explo
ração do ouro no llrazil est.-i sitllada acerca de 121eguas N. 1{1, O.
de Ouro Preto, no arraial de Congonhns de SalJariÍ.

Por ahi passa a e~trnda que da c(lpital da Provincia conduz á
S,lbará, costeando o rio das Velhas depois de transpor o collo da
cordilheira divisaria entre as aguas que vertem para oS. Fran·
cisco e as do Ria Doce,
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A' direita C esquerda vêm-se collinas ulcada por grandes
fossos abertas pp.los mineiros do seculo paE ado' ahi e acham
grupadas as minns de S. Vicente, D. Rita, 'lInto Antonio do
Rio Acima, cuj ultimos vieiros ainda virgens vão ser em breve
atacado pelo almocafre e revelar ao mundo ,IS riquezas que lhes
~tlribue a opinião publica, e emfim o Morro Velho, occulto no
meio do ullimos contrafortes da Serra do Curral que vem morrer
nas margens do Rio da 'elha .

O ar de prosperidade do anaial de Congonhas de abará, a
animação relativamente grande que reina nas rua, o. arro
cobertos de pesados madeiro., as muitas tropas qüe '1 atra\ essam,
tudo ,JJ)uuncia a proximidade de um fóco de vida ind u trial, e
nm centro de actividade e trabalho.

Transpondo a barreira que cerca a immen a propriedade onde
estão estabelecidas as machinas e as habitaçõe dos '1.200 operarios
empregado no trabalhos, nos acharemos irnmediatamente num
mundo novo e interessante.

Não nos encommodam o fumo, o pó negro, uem o silJilo da
J))achina de va[:lor, apanag-io das fabricas modernas; ainda não
roina o vapor no forro Velho; n agna, cahindo em ca.cala sobre
enorme' roda de alcatruzes, é a unica força motriz empregada.

E' o ruido de cascatas e pilõe que nos guia pelas alameda- de
um elegante jardim onde e grupam as habitJções do empre
gados e operarias da companhia.

Ao redor serpenteiam regato Que tran portam um pó negro
com palhetas cintillante e lirram os alpendre onde noite tl dia
fO:> pilões trituram o minerio aurifero.

Segui ndo os 1Va.qons de tran porte daremos numa e!lorme
abertura, donde a cada in tante obem grandes toneis cheios de
quartzitos pyrito 'OS auriferos.

A camada dessa rocha é qua i vertical e já não é atacada na
superficie; vai encoutral-a embaixo um poço que em 18i:> tinha
193 braças ue profundidade.

Ba tam ~lgL1ns momentos para ganbnrlllos o fnudo sem a menor
fadiga, se nos collocarmo na caçamba que vai huscar o min rio;
si, porém, quizermos evitar qualquer perirro, desçamos as 60 es
cadas que ligam o fundo da mina li superficie do 010.

Jos y remos num alfio immenso de 1~20 pés de comprimento
sobre 324 de larg-ura (f8i5).

A parede da di rei ta e e querda, o chão r. o tecLo ão III inerio
auri fem ; 20 a 30 operarios u pen os ao flancos da rocha mar·
tellam sem ces ar as broca que perfuram a rocha.

Dentro em pouco inflammam-se os eartllchos de dynamite, e
com rui do e t.rondo o salta a rocha com estilhaço ob a
i.nfl uencia de a substancia explosiv<\ que de direito se vae sub
slituindo á polvora.

O trabalho mais despendia o e longo é sem duvida o do ope
rario que abre o orillcio onde se deita ti ubstancia expio iva.
No 'IOITO Velbo acaba de introduzir-se um aperfeiçoamento
nota~el ; já em f875 cuidava-Ee do estabelecimento de um perfu-
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fadar mecnnico de systema analogo ás grandes macb inas em
pregadas na perfuração do Monte Cenis e que hoje produzem
resultados LllUi to vantajosos nos trabalhos do S. Guthardo.

Em parte alguma apparece o metal precioso, e, sobre nlguns
casos excepcionaes, vem tão illtimnmente misturado com a rocha
matriz, que é preciso muila attenção para distinguir com a lente
algumas palhetas excessivamente tenues; open.rios que ahi tra
balbam ha muitos anuas podem nunca tel-o vislo.

No entretanto exist\3 ouro; a analyse dos chimico.3 e as expe
riencias nos pilJies revelllm a presença de quantidades notaveis
desse metal; as illrol'm~ões que colhi me levam a attriIJuir ao
minerio a proporção média de 8 a 1.0 oitavas de ouro por tonelalla.

Resla extrahir o ouro.
Os processos ão os emprei[ados pelos antigos com apcrfei~oa

meutos nos meios de execução.
O minerio é reduzi(10 á pó muito fino para que as palbetas de

ouro fiquem separadas dos grãos de pyrites e quartzo, e la
vagens methodic[ls desembaraçam o minerio das partes mais leves
sem perda notavel de ouro.

Dr. 1.0 de Abril de 1.875 a 9 de Outubro do mesmo anno extr:l
hiram-se 28552 toneladas de minerio que forneceram 26721.5,5
oitavas de ouro, isto é, 11. oitavas (35 grammas) por tonelada.

O beneficio foi 77.900 libras esterlinas; juntando o dividendo
distl'ibuii.Jo no semestre anterior, o interesse é cle 50 %, além de
10 °/0 tirados para fundo cle reserva e de 7.743 libras esterlinas
transporLadas para a pl'oxima conta.

Si a mina do Morro Vel ho é um modelo para o eni[enheiro, a
sua administração é o typo qne deverão seguir todos os que
tiverem de dirigir semelbante' emprezas. »

( Hcnl-ir11w GOl-CCitC - CONFERENCIAS !'lO MUSEU NACIONAL. )

J.\!J:inas de ouro de Pary

« Esta mina está situada a dez leguas ao N. de Ouro Preto e a
duas ao Sul da cidade de Santa Barbara, nas margllns cio Pira
cicaba.

Elia compõe-se de uma camada de quartzitos com veios de
qnartzo branco e pyritos intercalada nos quarlzitos tolcosos de
q ue é separada por tal coschislOS que lhe formam a capa e
lapa.

A camada de pyrites arsenicaes é atl'llvessada por veios de am
phibelio, pequenos estratos de talcoschistos amphiboliferos com
granadas, abundantes sobre tudo nos Sahtbanda: ella tem apenas
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2m de espes~nra, inclina-se de 30111 a 35° para le te, e acompanha
a disposição dos terrenos em que está encaixada.

Não é um vieira pl'opriamente dito, mas uma camada que,
depois de um deslocamento productnr d'uma f.. lha se empre;!llam
de subslancias mineraes, a urêas que a acompanham prilllitiva
mente, foram assim transformadas em quurtzitos pyrilo os au
rifero .

Os mineif"Os antigos tinham atacado a rocha aurifera nos pontos
em que tOC11 a superficie do solo, e seguiram-na desccndo; por
i to ns dit'ficuldaue foram crescendo para a extracção do miuerio
o o esgoto das aguas.

O dirtlctor da compauhia (1) que recomeçou o ses trabalhos
aproveitando a ,itua ão da camalla na incosta de uma olina,
abria uma galeria em dirl'cção N S" que parle do nivel inl'erior
do vale e vai canal' a cam11da.

Essa galeria dá escoalllento n[ltural ás aguas o permitte a ex
tracção do minoria por meio de wagolls.

A dYl1amite é a snb tanL:ia explosiva empregada, mas não
existe npparellio para broqnear nem quebrar o minerio,

Este ultimo l.rnbalho é feito por mulheres que gallham 360 réis
por dia, nlém dn allmenlação; cada uma quebra mais de uma
lonlJlnda de minoria por dia.

O minel'io é linturado por 35 pilões e nmalgamado como no
Morro Velho. As arêns cão acumuladas junto do eugenho, e aili
esperam a ~olução do problema que permittir a extracção de todo
o Ouro indicado pela annlyse.

Em Par)' não me parece sufficiento a amalgamação directa em
cou eq uencia do estado de combinação em que julgo, se acha
parle do ouro.

O numero de operarias e empregados sóbe a 200; mil toneladas
reprcsent:lm em H!75 a extracçào mensal do minerio approxi
madamente.

PilJ'e e-me que a proporção de ouro obtida pelos proce sos em
pregndos é ele :LO a 12 lTl'ào'! por lonelnda, fallecendo-me docu
mento oillciaes não garanto a ex.nclidão de se al~arismo.

Apezar d'i to os rc ultados n~o tem sido desl'avoravei , o que
dissesolJre a aLlministra~ão do Morro Velho taria de repetir em
relação á de Plll'Y ; o mesmo desvello, merecll os1mesmos elogios.)

(HcnJ'iquc GOI'clli:t:. - CONFERENCIAS FEITAS :-10 :\IUZEU NACION.\L.)

• Esta mina, situada 3 leguas a I]; de CaLtas Altas, pertel~c~ a
uma companhia ingleza que ahi explora o ouro em um veleiro
de quartzilo intercalado de camada de pbylladas. ~ma pa~te da
gal~ria que atravessa a terra que encobrIa o q~artzlto aurlfero,
tem o madeiramento feitp com tanta regularidade e esmero,

(I) Morro Valho.
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que J..lódeservir de modelo ás eonstrucções desta ordem. Termi
nada esta parte da galeria, o trabalho feito em quartzito é uma
representaçüo em pequeno do que ,e faz em Morro Velho. Nos
trabalhos ultimamente abertos, a exploração é feita segundo o
methodo das - escadas inve1'lidas ; muit~' vezes, porém, variam
de meLhodo, conforme o augmento ou dimiuuiç50 da potencia
do veieiro.

As camadas silo dirigidas segundo a linha NS, formando com
o plano horizontal um angulo variavel de 32° (termo media).
Na extremidade da galeria horizontal !ie acham dous planos in
clinndos: i de 60, outro de 80 metros de comprimento. E' por
e tes plano, que sobem a' caçambas cheias de minerio.

As extremidadcs do cabo a que se acham ligadas as carambas
vão enrolar-se no tambor de um manejo movido por duas
bestas e situado na parte exterior da mina.

As bombas são do mesmo sy'tema que as do Maquiné, seus
corpo, porém, bem como as ha-tes silo de madeira, di,po ição
esta muito comrnoda e economica, porque qualquer reparo nas
bombas póde'ser feito com os rewrso do paiz. O movimento é
dado ás hastes por um manejo movido por duas bestas; na ex
tremidade inferior do eixo vertical est5 c01l0cado uma roda de
um metro de diametro (i,mo) a qual dá movimento a um ex
centrico,tran miltiudo este o movimento ás ha tes.

As caçambas descarregam-se na galeria horizontal, e o mi
uerio, PO$to em - wagons - da ferro, é levado pelos Lrabalha
dores a llma distancia de, mais ou menos, 600 metros, onde se
acha a olficina em que os oprrarios qúebram os grandes pedaços
de minerio, reduzindo-o a porções que possam ser Lratadas nos
enO'enhos.

Oveieiro explorado no Pary é de uma regularidade notavel.
Acompanhando as sinuosidades da camadas entre as quaes
elle se f)cha, apresenta-se dividido e111 porções sY01etricamente
dispostas; de sorte que uma secção, por um plano vertical, nos
daria a seguinte dispo!iiçiio: Na parte superior, schisto cblori
tosas; em segundo Jogar: granadas almaudinn e lto1'nblenda ;
em terceiro lagar: quartzitos com pyrites ar.enicaes; em quarto
lagar: ql1artzito mais [Juro e mais rico, onde as granadas e
os amphibolios desapparecem quasi completamente.

Abaixo desta ultima parle encontraremos de novo - quartzitos
com pyrites, granadas com amphibolios e finalmente os schistos
cbloritosos. Exi tem quatros engenhos: tres de 12 e um de
io miios; o minerio é em cad:) um delles posto em uma grande
moéga, da qual a tangedeil'n d'urna dns mãos do engenho o fn
cllbir pouco a panca nos pilões.

Esta dispo i ão simples é de grande vantagem, porque sÓ
cabe debaixo dos pilões nova qnllntidade de minerio, quando
a que Já se acbnva está reduzida a arcas. Diante do" pilões se
acham telas meLallicas, por onde passam as arêas e vão depo
sitar-se nas c3nôas, sobre couros que ahi Sll acham esLendidos.
Estes são depois lavados em um caixão, donde o minerio enri-
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quecido é levado para os toneis de amalgamação, cujas dimen·
sões são as seguintes:
Aresta do cylindro................................. 1,1ll026
Diametro , . . . . . . . . . . . . . O, m918

Em cada nm delles põe-se 13 kilos de mercnrio e uma qnantidade
tal de minerio, llue o tonel gyrando po~~a revolver perfeitamente
as arêa-. Dá·se movimento (10 toneis por meio de uma roda
de calha e uma corrêa sem l1m. A. arêas ,ão revolvidas com o
mercurio duranl.e 24, lioras; findo esse tempo ão despejadas em
um caixão, donde são levadas POl' uma corrente d'agua a um
outro caixfio alongado, onde e lava o amalgama. Este ultimo
caixno está dividido em 3 compartimcntos, uujas dimensões .ão
as seguintes:
Comprimento , •.............. " . . . . •. 0,1ll74,s
Largura........................................... 0,111770
Profundidade ' . . .. . . . .. . . 0,111520

O primeiro se acha separado do segundo por uma pequena
taboa de 0,111120 de altura; o segundo do terceiro por outra
ta boa de 0,11109.

As arêas e o mercurio não amalgamado são recebidos em
couros estendidos sobre canôas. Dentro de cada compartimento
move-se um garfo ou, para m'lhor dizer, um Imcinho, cujos
dentes servem para lavar o amalgama e separai-o das arêas.

O movimento lhe é dado por uma corrêa sem fim, passando pelo
eixo da roda que dá movimento aos toneis da amalgamação. Dos
13 kilo de mercurio empregados em cada tonel, perdem-se polo
menos 220 grammas, perda talvez produzida pela presença de
ganga slll{o-al·seniada. Me parere que a ustul/ação prévi:l, do
minerio seria de grande vantagem; porque, assim privado de
suas pyrites, elle se amalgamaria mais facilmente, tornando me
nores as perda do mercurio e do ouro que em grande parte
passa nas arêas rejeitadas. No Pary extrahem de uma tonelada
de minerio, mais ou menos, 21 grammas de ouro; entretanto
as analy es feitas nos laboratorios da Escola de Minas dão os re
sultado seguintes:

Quartzito com pyrites de ferro e arseniraes da parte rica do
veeiro.

Ensaio feito com 100 grammas do minerio:
Peso do botão ............•....•...................
Pra ta do li thargirio em pregado .•...................

O,srOO4,
O minerio contém por tonelada 4,0 grammos de ouro e prata.

O moinho americano não é empregado na amalgamação, ser·
vindo sómente para tornar mais finas as arêas grossas sahidas
dos engenhos. Sempre que se trata de minerios pyritosos, que
não foram préviamente ustullados, o moinho americano éim·

37
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proprio para arnal;;3I1laçiio; purque, si mesmo IlOS toneis, cm
presença de uma quantidade limitllda de ar, ha formação de
sulfalo de mercurio '1ue se perde, cl<lro é que, nmalgamilndo-se
aà ar livre, muito maiures ser~o as perdas pela facilidade da
formação do sull'i1to. Seria vanl<ljo a ii installação de um eSlná
gador ameri(;uuo, pOrljUe assim fj(;:ll'iam disponiveis mais de
20 trabalhadores que se UCCIl[Hlm em quebnlr com marretas o
minerio que deve elo levado aos engenhos. 0$ trabalhos na
mina ue Pary se fazem de um modo m~is ou Inenos regular, e as
installações são dispostas de rOllformidade com os reCUI"OS do
paiz.

Os mancaes das grandes rodas dos eugenho. são de diol'i to e
podem ser facilmente l'epilradêls, visto como existe grande porção
desta rocha nas circumvizinhanças da mina .•

(ANNAES DA ESCOLA DE ~lIN,\S DE OURO PRETO.)

l\l:ioas de ouro da Passagean

• Esta mina demora uma legua distante de Ouro Preto, e tendo
sido abandonada por uma companhia é hoje explorada particu
larmeDte por um habil engenheiro que deo aos trabalhos fMma
scien tifica e faz pesquizas intere santes.

Pertencente á formação do massiço de Ouro Preto e valle de
Antonio Pereira, é notavel pela presença da turmalina, que
substitue Oamphibolio do Pary, e de outras ubstancias nns quaes
se acha o bismutho. 'I>

(Hem-ique Got·ceix. -CONFERENCIAS SCIENTIFICAS NO MUZEO NACIONAL.) .

ltlioas de Ouro do Morro de Sant'Anna.

«Esta mina está situada a 12 kilometros de Ouro Preto e a 1/lj,
de legua de Mariana, n'uma quebrada tributaria do valle de An
tonio Pereira e cujas aguas vertem para o rio Gualaxo.

O morro de Sant'Anna nos oJIerece o estudo do segundo modo
de jazida de ouro, tanto mais intere.sante quanto o creio pe
culiar do Brazil ; o ouro se acha no meio da variedade arenosa
dos quartzitos com ferro olygisto e jacotinga.

Ahi já não precisamos descer poços nem a excursão é penosa;
o pé anda n'uma arêa ferruginosa e finalmeute percorre as ga
lerias quasi todas seccas.

O almocat're menos duro basta para abater a formação; em
compens3~jã0 a mobilidade das camadas demanda muitas precau
ções no madeiramento.

De todos os lados se offerece á vista uma arêa negra com zonas
branQ3s ~ grãos de quartzo.
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Onde e'lá o ouro ~ SI:I n ex 'ur,ão e fizer nos dias afortu·
nados rIa mina er,j faeil tillll o dedo dar a re posta. Acha-:e
distribuido um tanto irr,'gl1larlllcnte por tuda a parle, I11U obre
tlldo ouceutrudo elll cerla' Jinlws que podem <Jtlingir a spe'
'ura do braço e formar UIll'I serie contiuua dt: folhas, uma oorda
tle ouro.

A de coberla de uma linha póde u'um ó dia pagar o trabalho
de muitos mezes.

o :narro de Sa:lt'Anna tem-se de coberto quatro dessas liuhas
cal locada em quatro andares que mergulham para oeste e apre
sentam muitas dobrns e ondulações.

A espessura média de _as camadas onde o ouro se acha con
centrado nas linhus é de 15 pás, o comprimento de 30 braças
pouco mais ou menos.

As nrêas no meio das quae existem as liuhas são auríferas
dentro de certa exlen 50; são submettidas a lavnO'ens metbodicas,
que constituem um systema completo, nas canô,ls e classifica
dores cyliuilricos; os fra/tl11eutos mais volumosos são quebrados
pejos pilõe e todas a arêas, ja qual fôr a procedencia, passam
por um tabondo coberto de baetas.

O 0uro na Jacotinga existem em palhetas ba lante Inmino as
para que seja possivel, com o lllercl1rio, separai-o fjuasi todo.

Os jazig-o. de Jacuting-a são mai. facilmente explorados do que
os quartzitos o por isto foram atilcados pelos antigos.

A explor<lçãu demanda muito m:Jior vigili ncia ; quando se en
contrn umn linha os furtos suo f;lCl:li .

Quanta vezes não sahem o Irabnlhaúores lendo os cabelIos
empoados do ouro com I1ma camada de ferro oligi lO por cima?

li; a. formaçõe~ são mai procuradas, ma os resultados muilo
aleatorio .

E' o caso que presid a descoberla das linhas auriferas cuja
dispo ição ainda é um mysterio , sobre e te ponto ba a fazer·se um
e tudo scientlfico completo.})

(lIenríqlw GOl'eeíx- COXFEREXCIAS SCIE:o<TIFIC.\S NO :llUSEU :o<ACIO:<AL.)

« Dous kilometro ao norte da cidade dr. Itabira c lá si tunda
a lavra de Sant'Anna, onde o ouro se acha acompanhando um
vieiro de quartzo que cortil ilS camada;; do itabirito. Esta ca
madas, dirigidas NO '130 inclinada' d 35" e rncrgulhnndo para
NE süo cobertas por uma espes.a camada de ganga que Ó tambem
aurirer;] como provindo da ,ilternção das camadas subjacentos de
itabirito aurífero. Os trabalho' abi deix'ndos pela primeira COIU
panhia exploradora, só apresentam de nOlavol um mngnj[jco
engenho de 12 mãos, pe ando cadn uma 90 kilos, movido por
uma roda de culhas de 601 ,5 de diametro.

Este engenho, que custou á la Companhia 21:800~000 foi Jus
lamente com a lavra vendido á uma Companhia bl'azileira por
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~:800#000; entretanto, me parece que o máo exilo da i" explo
raç50 foi devido á falta de methodo e de regulal'idade nos tra
balhos.

As g-alerias que deviam procurar as partes mais profundas da
camada, geralmente mais ricas, sào quasi horizontaes, tornando
po sivel somente a exploração da parte mais su~erficial.

Nos trabalhos ultimamente começados empregam em grande
parte o methodo dos aterros.

O minerio é extrahido em duas camadas por um poço de mais
ou menos iOO metros de profundidade. O cabo, depois de passar
sobre uma grande roldana, suspensa á boca do poço, vai se
enrolar no tambor de um manejo movido por duas bestas, A
Companhiü actual em dous annos de serviço tem tirado perto
de 60:00(1)000 livres de despezas, segundo informações (J ue me
foram dadas por pessoa fidedigna.»

(ANNAES DA ESCOLA DE ~IlJOS DE OURO PRETO,)

• Seguindo a estrada que l:onduz de Ouro Preto a Mariann3,
nada direi sobre as lavras do ouro que se encontram a cada
momento, e que sendo em outro tempo trabalhadas sem ordem
nem methodo, se acham hoje em estado de completo aban
dono.

As mina' do anaial da Passagem, depois de exploradas du
rante algum tempo por uma companhia ingleza, foram tambem
desprezadas; por isso só me occuparei da mina do Maquiné ou
do Mo 1'1'0 deSant'Anna.

Esta importante lavra situada n dous kilometros de l\Iarianna é
explorada pai' uma companhia ingleza, que extrahe o onro de ca
madas de itabirito, dirigidas npproximadamcnte de SOo a NE, in
clinadas de 230 sobre o plano horizontal, mergull1ando para NE e
dirigidas N, 270 L.

Nota-se 'que o itabirito tom-se tornado mais rico nos lagares
em qne é mais friavel, e onde apparecem manchas de Iithomar
gio. Por causa de um grave desarl'<lDjo na grnnde roda, que dá
movimento ás bombas, ficou inundada durante algum tempo
a parte da mina, e a decomposição das madeiras deu logar á for
mação de gnes inllammaveis, que produziram algumas explosões
e aecidentes de ponca importancia, tornando- e indi pensayel,
durante alguns dias, o empl'ego da lampada de Davy, A prin
cipio, depois de concertada a roda, esgotou-se a mina com as mes
mas bombas; mas um desarranjo no poço inferior obrig'ou a com
panhia a empregar nm systema de bombas auxiliares, que
installado parallelamente ao primeiro, esgota as aguas do escoa
douro, para tornar po sivei3 os concertos da bomba inferior.
E~se systema ultimamente estabelecido compõe-se, como o antigo,
de uma bomba aspirante elevHtoria que, levantando as aguas do
escoadouro as deposita em um reservatorio, donde as bombas as
pirantes - calcantes, - as conduzem até :.í parte sllperior da ga·
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leria de rodagem, que tambem serve de gillel'ia de esgoto, A
inslallaç50 destas novas bombas nenhum melhoramento póde
tl'ner aos trabalhos da explor~ção; e seu fim pl'incipal é o COI1
certo das antigas, Esgotada a miua, os trabalhos contil1l1al'ão,
como d'antes, dependentes da grande roda que, apezar de repe
tidos concenos, ainda está longe de poder tnllJalhar regularmente
no esgoto da mina, como devia ser em uma exploração des a
01' lem, Agalerin de rodagem e o pl3no inclinado se acham nas
melhores condi~ões; o madeil'amento é fe"ito com a solid z necos
snl'ia, e os quadros collocados a distancias variilveis, segundo a
maior ou menor firmeza do lerreno, A extracção do minerio se faz
POI' meio de pequenos - vagões - que são atados a 11m cabo de
arame de quatro centimetros de diametro, cuja extremidade vai
preuder-se ao tambor ligeiramente conico de um manejo movido
pnr quatro besta; no plano inclinado o cabo deslisa sobre cylin
dros de madeira, os quaes, gyrando a seu tumo sobre vigas collo
cadas no chão da galeria, t1iminuem consideravelmente o attrito,
que desenvolver-5e-hia, si o cabo roçasse simplesmente sobre o
terrcno. Uma vez chegado á extremidade superior <.10 plnno iucli·
nado, o minerio é passado para um \Vagão que, cal locado sobre os
trilhos da galeria horizontal, é levado por uma be ta até á bocca
da mina, donde, abandonado por esta, que rapidamente se desvia
para um Jado, continúa a mover-se sobre os trilhos assentados
em um longo tilboado, em. cuja extremidade se acha uma hica
quasi ve1'l.ic~l, pela qual se lanç~ o minerio que vai ter á primeira
oficina de preparação mecanica, Aili os trabalhadore , aLirando-o
sobre grades de ferro, C:ljos furos varil1m de OIll,O'!!7 a OIll,08i,
fazem a pl'imeira sepllração por gros ura, ficando assim o mi·
nerio dividido em duas classes: minerio grosso, que deve ser
levado ao engenho, e minerio mais fino, que deve .olfrer uma 2'
separação nos trameis, As duas classes de millel'ios são transpor
tadas pai' dons canaes espeeiaes a dous I'eservate'rios, que des
embocam em uma pequena galeria onde se acham assentados
trilhos de ferro, que poem em communicação a omcina superior
com a inferior; aili o minerio grosso é tl'atarlo no engenho, e o
fino, lançado em uma moega, é al'rastado por uma corrente d'agua
para dentro dos trameis, donde o minerio, terminada a separação
por grossura, passa aos crivos - á pistou - onde se faz a sepa
ração por densidade, Funccionam constautemente seis trameis cy·
lindricos divididos em duas series, sendo suas dimensões as se·
guintes:'

SERm SUPERIOR

PRIMEIRO TROMEL

Aresta do cylindro.,., .. ,.,., .. ,'"
Diametro.... ,." ... " .. ,',., .•.. , '
Largura dos furos dn tela., . , , .. , , , •

OIn,702
0Jl1,6~8

Oln,02 ,
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SEGUNDO TROMEL

Aresla do cylinr'ro .
Diametro , ...........•.....
Larg'ura dos furos da leia .

TERCEIRO TROMEL

Dimensões do cylindro, as mesmas.
Largura dos furos da tela .

SERIE INFERIOR

Om,702
Om,64B
Om,013

Om,O:lO

As dimen ões do cylindro são as mesmas.
Largura dos furos da tela no 1°

tramei ....•............. '. . . . . .. om,006
Lar~ura dos furos da tela nos dous

ultimas ...... " . . . . . . . . . . . .. . .... Om,OOi

O movimento é dado aos trúmeis por uma correia sem fins, a
qual passa pelo eixo de uma roda de calhas de cinco a ~eis me
tros de diametro. A cada tramei corresponde um crivo ti lJiston
que se compõe de uma grande caixa de madeira dividida em
dous compartimento, cOOlmunicando entre si; em um de te. se
acba um grllnde crivo, sobre o qnal cal loca-se o minerio; no
outro funcciona um piston, que movido por um excentrico,
sobe com grande velocidade, descendo dr pois hmtamenle. D sta
sorte a agua contida na caixa subindo e descendo, fn com que o
minerio solTra uma serie succe iva de C]uedas, produzindo a sim
a caixa do crivo o mesmo elreito de uma cuba, de alLura indefi
nida, onde os grãos do minerio da mesma rrrossura, depois de
um segundo de curso, seriam animados d'um movimento uni
forme, atLingindo a sua velocidade -li1llite.- O minerio tirado
do criv'o é levado á casa da lavagem em um vagão que sobe por
um plano inclinado. atado a uma corrente, cuja extremidade
prende-se a um guincbo collocado na parte superior do plano
inclinado, e que póde engrenai' ou deixar de en'?1'Cllal' com um se
gundo gui ncho movido por uma correu te sem fim, que passa
pelo eixo da roda que dá movimento aos trameis. Em geral, as
dimensões dos vagões empregados na extracção do minerio são:

Comprimento da caix[l.............. 1m ,tíO
Lar~ura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . om,91j
Profundidade. " ' .. Om,gO
Diametro das rodas........... Om,40

O que e acha no morro de Sant'Anna é, fóra de duvida, bem
feito j entretanto, um veio muito grave alrecl.a a installação
toda. E' certo que o perfil das hastes do vai-vem estrí bem execu
tado. Amudança de direcção do movimento das bastes dentro da
galeria é trabalho que nada deixa a desejar. üs contrapesos e tão
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convenientemente cnlculados; mas r. força confessar que, atten
dendo á :lltur~ em que se ncha ~ c~l1ladn explorada ê a sua pequena
inclinação, a installação da roda para esgoto foi inconveniente e
fóra de proposito; porquanto suas dimen õe .ão exce sivamente
grandes, e é pouco provilvel que possa ella trabalhar de um modo
regular, produzindo um lucro proporcional ao seu custo.

Uma galeria de esgoto custaria, talvez, menos da metade do
que tem cnstado a instaUação da roda, fncilitando a exploração
de uma parte consideravel da camada, e si fo se mister de cer
se a grandes profundidades, poder-se·hia então installar um sys
tema de bombas movidas peJas agnas da galeria de esgoto, que
apresentaria uma altura suficiente. A mina do Maquiné é inte
ressante a estudar, sobretudo no que diz respeito aos sens
classi{icfJ.d01'eS ou tl'01nP.is -, e deverin seI' vizitada e cuidadosa
mente e tudada por aquelJes que se dedicam ao trabalho da ex
tracção do diamante, os terreno~ diamantino o serviço da
mineraç:io se faz hoje, mais ou menos, como nos antigos tempos
coloniaes; os guinchos, as ca am!l,ls, os machinismo ainda os
mais rudimentares parecem ser completamente desconhecidos:
entretanto, a introducção de melboramento ne te ramo de ser
viço, hoje mais que nunca torna-se neces ario e urgente,

Outr'ora trabalho, ainda mesmo Illal feito, podia dar bom re
suILado: o preço elevado do diamante fazia, em geral, face ás des
pazas, produzindo muitas vezes fortunas consideraveis, apezar
do preço da mão de obra. Na quadra actual mudaram-se as cir
cum tancias : a abundancia de diamantes no Cabo da Bôa Espe
rança produziu a grande baixa, que deixou em estado pouco
li ongeiro uma grande parte do Norte de Mina. Seria absurdo
pen ar que a marrêta do Africano e a bateia do Faiscador são
sufficientes parn a extracção de nossas riquezas mineraes: é
preciso que o mineircl, d.;lixando de parte o espirita de rotina,
cuide da ~pplicaçiio de apparelhos de facil instaUação, que, tor
nando menos penoso o trabalho, poderá dar resultados mais sa
tisfactorios. E' claro que o minerio levado em caçambas ou em
pequenos - wa,qons - nos planos inclinados, chegará por preço
mais razoavel ao pon to em que deve seI' tratado, do que sendo
tran portado em - ca?'umbés - nas mãos do trabalhadores. O em
prego da tracção meca nica e de meios mais aperfeiçoados para
augmentar a rapidez da extracção seriam mnito importante nas
condições actunes dos salarios. O cascalho depois de ter soJIrido
nos tromei·s ou classificadores uma ela sificação por gros ura,
será mais facilmente lavado, pois que o operario só terá de
eparar uma quantidade de seixos rolados relativamente pe

quena á que haveria sem a sep~ração dos trameis. Estes melho
ramentos no trabalbos diamantinos ão de grande imporlancia
e muita necessidade, e virão tornar mais suave e rendoso este
ramo de industria, do qual muito depende uma grande parte do
Norte desta provincia.»

(ANNAES DA ESCOLA DE MINAS DE OURO PRETO. )
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Minas de ouro de Pitanguy

c Deixando a mina do l\faquiné, tomei a estrada que couduz
aos arraiaes de Infeccionado e morro d'Agua Ql1ente. A extensão
que medêa entre esses !lous arraiaes é em grande parle cobarLa
por um - conglomera to - formado de fra~l1lentos de oligisto
reunidos entre si por um cimento argillo·fer!'uginoso. Este
conglomerato - vulgarmente chamado - ganga - a que provém
da decomposição rlas camad~s de oligisto, póde ser vantajosa
mente utili"ado na fabricação do ferro e misturado com o minorio
puro póda dar ex:cellentes resultados, porque, si é menos rico, é
em compellsMfião facil de reduzir por causa da sua composição.
Nas vizinhnnças elo Arraial da Agua Quente, nos contrafortes da
serra do Caraça, acham-se immensas jazida' de oligisto, que
poderiam fomecer excelJente minerio á centenares de usinas.
Estas camadas dirigem-se approximadamente seguindo a linha
N S e mergulham para L formando com o plano horizontal um
angulo de 75°. E' numa de. tas camadas que uma companhia
ing-leza faz hoje seus trabalhos para a extracção do ouro que
ahi se acha disseminado mais ou menos regularmente.

Os trabalhos de extracção estão quasi completamente intr.rrom
pi dos ; está apenas começado o poço que deve communicar, mais
tarde, com a galeria de esgoto. Esta galeria é o trabalho mais
importante que al1i se encontra: em uma extensão de mais de 200
metros foi aberta em um quartzito cbloritoso tiil) compacto que
dispensou-se todo o madeiramento; hoje, porém, atravessa ca·
madas de schistos argillo os, tão pouco consistentes, qne a cada
momento jactos d'agua, sahindo da cabeceira de mina, arrastam
porções de lama, que muitas vezes chegam a obstruir mais ou
menos o pequeno canal por onde e escoam as aguas. E' desta
galeria que depende o bom ou mau exito dos trabalhos ence
tados, porque é por ella que se Mo de escoar as aguas que
inundaram os antigos trabalho~, cuja continuação a companhia
pretende emprehenuer. Attendendo á natureza pouco con 'i 
tente de gr~nde parte de terrenos que tem de atravessar esta ga
leria, me parece que, na coutinuação do trabalho, será indispen.
savelo emprego da - picotaO'e -, Deixaudo a mina do Pitanguy
procurei o arraial de Cattas Altas, pisando con tantfJlllente sobre
o fprro oligisto que, arrastado pelas aguas das chuvas, desce das
jazidas existentes nos contrafortes da serra do Caraça e vem
formar no sopé da montanha e na varzea 'lue se estende entl'e o
arraial d'AgLHI Quente e Cattas Altas, camadas que apreseutam
muitas vezes 3 e 4, metros de espessura, E' desta varzea que o
Sr. Ilernardo Magalhães leva pam sua forja minerio de uma excel
lente qualidade.»

( An naes da Escola de ilIinas de Q,u'o Pi'eto,)
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« A cidade de Pitanguy foi começada com a miueração de ouro
que era t50 rendosa nos seus arrcdores, que ainda existe hoje o
nome de Batatal, dado ao lagar onde mais ouro e encontrou, e
com abundancia tal que assemelhava·se a sua colheila á das ba
tatas. Actualmente a minera<;ào acha- e de lodo abandonada ne la
cidade, que, pela sua imporlanchl commerci11/ e agricola e pelo
pes 'oal illuslrado que alii se encont!"l, é considerada uma das
mai importantes do O da provincia.

A cidnde foi construida na enco la de uma montallll~ de pe
queno declivo. E' grande, mas sem arruamenlo e ordem. As
casas s50 bem edilicada., e algumas ha que a semelh,1I11- e a pa
lacetes, hoje baslante arruiuadas pela falta de cOl1serva~~o. A
matriz Ó grande e bem ornada. Acadóa a ca-a dll camara e tua
situadas em um largo á enlrada da cidade em um pr6dio bem
construido esolido.

Suas principaes lavra forfolll nos carregas e rios, incluindo o
Pará que é o mais importanle de wa circumvisinhança. Das dos
morros a mais notavel foi ti do Balatal, fronteira e proxima á ci
dade que dizem el' a prillleira que alli houve o deu logar ri sua
fundação. Os veieiros foram tambem explorados e alcruns aelles,
de que extrahi amo tras, com gra nde vanlagem. Poslo que me
fosse impossivel, na maior parte delles, cheg-ar ao corpo principal,
com ludo, o pouco que me foi permittido ob erva r, fez-me crer
que a eXlracção do ouro apenas teve começo ahi unde o veieiros
são tno abundante- e de tão grande potMcia, que faz-me uppor
comparaveis aos da Califofllia.

Formados dE' quartzo escuro com poucas pyrite ol'dinal'ias,
apenas pequenas manchas, grande quantidaae de oxydo de man
ganez, de limonilo e de lithomargia, têm esles veieiros uma po
tellCia variavel de i a 3 metros.

Perto da cidade, no lagar denomiuado Batatal, os veieiro iio em
tal numero que parecem form31' um . Ó. D'alli extrahi amoslras
do deuomilHldo Lapa-Grande, por me parecer o melhor e mais
abordave!. Este v ieil'o tem uma potencia de 2 metros.

Oquartzo em pyrite acha-se no meio de talcilos argillosos,
onde penetram pequena veias do mesmo quartzito, formando uma
ospecie de rede. O ouro nno é visivol nestas formações.

AS. f!:. da cidade visitei uma outra mina abandonada no Mo1'l'o
do Fmgr! de quartzo negro lambem, acompanhado de pyrolusito,
limoniLO e lithomargia e sem pyrites. E' ainda um veieiro-c,'lIlada
situado entre t;,Jcitos argillo os inclinados de 60· corro horizonte,
levantado para O e dirigido approximadamente N. S. O veieiro
camada tem n me ma direcção e inclinaçno que os talei lo e unJa
potencia variavcl entre dou e Ires melro.

A L da cidade, no lagar denominado Caxinqó, della dislante
legua e meia, ex.istem dous veieiros explol'aveis de quartzo negro
com pequena quantidad de pyrites. O primeiro tem uma po
tencia de 0""60, perlo do carrego, que passa pelo mesmo lagar, é
dirigido N lO· U, levantndo para O e inclinado de 50" com o ho
risonte. Os encoslo' do veieiro siio formados de argillas, pro-
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vindo da decomposição dos talcitos corados pelo oxydo de ferro
em vermelho, que vai-so tornando carregado á medida que so
afa ta do mesmo veieiro.

A meia legua deste, está situado o segundo que, conforme uma
antiga tradicção, é de uma grande riqueza, no lagar denomiuado
Capão do Ouro. Composto, da mesma sorte, de quartzo negro
com poucas pyrites, grande quantidade de limouito nos intersti·
ticios do quartzo, pyrolusito e lilhomargia, é ainda um veieiro
camada inclinado de 85. 0 com o horizonte, dirigido N. 20. 0 O e
levantado para O e que tem uma potencia igual a um metro.

Existem, mesmo neste lagar e nos anedores da cidade, uma
superabundancia de veieiros da mesma natureza que, pela es
cassez de tempo, me foi impossivol explorar um por um.

Além disso a dillculdade que se encontra sempre em estudar
mina abandonadas ha muitos annos, os trabalbos preparativos
para este estudo, ab orver-me-hiam muito tempo.

O. veíeiros foram explorados á marreta o á alavanca. O quartzo
sendo muito quebradiço, não otrerecia resi tencia notavel a e tes
instrumento e assim podiam facilmente abrir galeria. Em nem
uma dellas encontram-se vestígio do emprego da polvora e de
e tivamento. Os trabalhos eram proseguidos até que as dillicul
-dade , que sobrevies em, os fize sem cessar, quer por algum de
sabamento, como é tradição que aconteceu em uma mina pertu
da cidade, onde ficaram enterrados um padre e quarenta escravos,
que alIi trabalhavam, qUdl' pela invasão das aguas.

Em resumo. a mineração do ouro em Pitanguy nos veeiros é
trahalho a começar o de g-rande vantagem para qualquer em
preza quo ahi se estabelecer, pai, nno só as veias parecem ricas,
como tambl'm não faltará força motriz, sendo passivei, com
algum trabalbo, conduzir as jazidas as aguas do rio do Peix.e
qne pa~sa a 4 leguas a L. de ta cidade.

Ainda hoje, depois das grandes cllUvas, encontram-se folheta de
ouro no cascalho corrido pelas aguas. ODr. Martinho Contagem olTe·
receu, para a collecção da Escola de Minas rle Ouro Preto, uma que
foi encontrada depois das ultimas cbuvas de Março, por um cami
nhante na rua da Pacioncia daquelIa cidade. A folheta pesa õg'·,68.

A exploraçã') de cascalho aurifero não está ainda e gotada. E'
aasim que, em certos ponlos, onde a diJliculdade de fazer cheg-ar
a agua não permittiu que ella fos e encetada, como por exemplo,
na r.3gião denominada Car-ll1'Ú e outras, seria talvez vantajosa a
sua exploraç1io.

O terreno em tomo da cidnde não é tão montanhoso e de erras
tão ingremes como nas minas de Ouro Preto. Os seus montes são
achatados, approx.imando-se já de planicies isoladas.

De Pilanguy em diante começa a zona dos schi to argillosos
e não se encoutram para O. mais minerações de ouro, que termi
nam neste lagar.

A L. de Pitanguy está a serra do Onça. Dis eram-me ser muito
aurifera esta serra e ser minerDda em certos lagares com grande
vantagem.
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Não tendo eu recebido ainda as :lmosLras dos minerios de ouro
de Pitanguy para, peln analyse, ter um resultado exacto da sua
riqueza, serão mni tarde feitas e sas analy es e publicadas como
complemento a es e trabalho .•

( ANNAES DA ESCOLA DE MINAS DE OURO PP.ETO.)

l\t:inas de ouro de 1 tatiaya-assú

« lLatiaya·assú é um pequeno arraial, situado na base da serra do
mesmo nome, que teve sua origem com a mineração de ouro.
Hoje ninguem se dedica a esse trabalho, apezar de abi exi. tirem
nlgumas explorações bem lucrativas e faceis de encetar- e.

Na ua.e dalserra de Itatiay-as ú examinei um veieiro de qunrtzito
aurifero no lagar denominado Veiei1'o, saindo do arrainl, por uma
rua á direita da matriz, procurando o sitio do eapitão Antonio Ro
drigues da Fonseca, sobre terreno arg-illo o provindo da decom
posição de rochas gneissicas, depois 4e atravessar o sitio do Sr.
Balduino Ferreira Carmo, onde começam a apparecer blocos de
dioritas em decompo ição, a um:l le.... ua da casa do primeiro,
acha- e iLuado o veieiro na enco ta d uma montanha, contra
forte do systema de ILatiai.<lssü. O seu lagar estú bem d f1nido,
nIlo só pelo desbarrancado que abi existe, vesLi::rios de antiga
mineração, como tanJbem pelo desmonte que fiz ultimamente
com o fim de de cobrir e e tudar o veieiro.

E' um veieiro-camada de quartziLo branco sem pyriles, situado
entre Lil1citos corado em vermelho pelo oxydo de fcrro, e que di
rigem -se N. 200 L., inclinados de /150 com o horizonte e levan
tados para N E.

O quartzito branco, muito quebradiço, torna-se compacto e
negro á proporção CJue aprofunda-se. A estratificação das camadas
de laleitos é bem definida nas visinhanças do veieiro, apresen
tando-se mais nrgillosa e corada cm vermelho pelo oxydo de
ferro a pal"le em contacto com o me mo veieiro.

A' sua exploração é facil, não só peln con i lencia que apre
senta na parle. uperior, como tambem pela grande quanLirJ:lde
d'agua que passa por um rego a 20 metros pouco mais ou menos
da jazida. na a força mutriz ba lanLe para mover dou a Ires en
genho de doze mão, pois, além ela aiJundancia d'agua, acha - e
collocada e ta a uma altura enorme, podendo dar lagar 30 esta
J)elecimento de mais de um engenho em seguida um do outro.

Já ha algl1n annos que houve neste lagar um começo de mine
ração, endo e_tabelecielo um engenho de 6 mãos, movido por
urna roda hydraulicll de 5m, 5 de djametro. As dificuldade,
porém, da extracl;ão, por e Ler tornado mais dura a rocha,
deram lagar á suspen. ão dos trabalhos.

Posto que não eja de uma grande riqueza o veieiro de Ita·
tiaias ú, peja facilidade que ba na sua exploração, não só por
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se achar feito o rego, como tambem pelas condições favoraveis do
lagar, não eleve ser desprezado como pouco lucrativo. O ouro
:lcba·se di~seminado irregularmente no quarlzito em grãos muito
finos e invisivp.is. A preparação me(;anica deverá ser feita com
todo o cuidado de modo a bem sep.1ral-o do> grãos de qunrtzo.

Pelas aniJlyses que transcrevo vê-se que a sua riqueza parece
augmelltar com a profundidade, e o quartzilo f1uelll',idiço vai
sendo substituido pelo quartzo duro e negro. Nota-se mais que
mesmo as salbandes do veieiro contêm uma pequena proporção de
ouro. )

ANALYSE

« i. Minerio de Ilatiay·a-assú.- Quartzito branco quebradiço,
um pouco corado em vermelllO pelo oxydo de ferro, sem
pyriles.
Uuro e prata por tono do minerio.................... 5 gr,5

2. Q:J3rtzo duro, escuro, com pequed.1s particulas de pyrites
ordin:,rias.
Ouroeprata porton. deminerio.................... 6gr,66

3. SalIJ,llldes do veieiro. - Schisto argilloso corado em ver
mell10 pelo ox ydo de ferro.
Ouro e praIa por tono de minerio.................... 4, gr,O

Na verlente N da serra, nada encontl'ei digno de attenção
sinão alg'umas explorações antigas, apenas com('çadas, mas sem
resultado satisfactol'io.

Existem lagares com cascai ho virgem nesta me. ma vertente,
mas de dillicil cxtrncção, pela falta d'agua. A dificuldade de
qualquel' mineração queahi se estabeleça pela escassez de força
motriz faz-me crer que só com grandes despezas de estabeleci
mento poderá ser erguida neste logar qualquer empreza. Nessa
vertente slio inumeraveis os clespontamunto de veieiros de
quartzo compacto, porém, estereis, e mais abundantes os itabi
ritos.

O anaial de Matheus Leme (lca ao N de IlatiaiasslÍ. e cm baixo
da serra. Disseram-se que havia nes e lagar minas de ouro ricas
() dignas de um estudo. Grassava, porém, n variola com grande
intensi lade naquelle arraial, o que impecliu-me, bem a meu
pezar, de fazer uma exploração a ess~s minas .•

( ANNAES DA ESCOL,' DE MINAS DO OURO PRETO.)

l\'linas de ouro do Arraial de S. Mi~uel

( A dous kilornetros do arraial de S. Miguel exploram um
vieira de quartzo, onde o ouro se acha irregularmente disse·
minadoem pequenas palhetas, que apparecem principalmente nos
bucho', em grande parte occupados pela pyrite de ferro.



DE l\lINAS GERAES 589

0.0019
0,0005

0,00013
!f,50
277

. 134,

1,189
0,0006
0,1897

682,7 ou 166
4,7

A exploração está ainda muilo em principio, e existe apenas um
engenho de seis mãos, de 4,5 kilogrammas cada um~J movido paI'
uma roda de calhas tocada por cima, de qU(lLro meLros de diame
troo Ne,sa !nvra como ~uccede em Loda. aquellas em que o ouro
se acha no quartzo, a pl'oducção é irregular e inconsLallle, va
riando p:lra mai ou para menos com a muior ou menor quan
tid(lde de buchos.

Analyse dos minerios desLa lavra.- Quarl.zilo com grande
f]uanLidade de pYl'iLeS ordinarios, mica e oxido de manganez.
N. i. Minerio.................................. 300 gr.
LiLhargirio . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .... . . .. . . . . ... 116

FundenLes apropriados.
Peso do balão .
Praia do Jithargirio empregado .
Ouro e praLa do minel·io : .

por tonelada .
N. 2. Miuerio .
LiLhargirio , , , ,' .. ' , , , .

Fundenles apropriados.
Peso do baLão .
Prata do lithargio empregado , , .
Ouro e praLa do minerio .

pOl' Lonelada , .
oiL. ......•.........................

'1'i tulo do OUI'{).
Pezo do balão , ,...... 0,189
PraLa do lithargirio............................. 0,0006
Ouro e prata do minerio......................... 0,1891
Ouro puro .. , '. . . . . . . . . . . . . . .. 0,15600

mm kilg.
Titulo do ouro , , .. " ,..... 801 ou 19,::12

No segundo ensaio ns maLerias s50 quarlzito com ouro vizivel,
mica e oxido de mauganez. Nas vizi ohança destn lavra, en
contra-se nrg-illa proveniente da decompo ição dos elementos
feldspaticos de rochas g-raniLicas cil'cumvizinhas.

O estudo destas argillas, como o de todas as ouLras, eria de
grande importancia em um paiz como o nosso, onde mais tarde a
falta de elemen tO" neces,<Irios ao fabrico de tijolos refratorios
con tiLuirá um impecilio ao estabelecimento de fornos alto.
Não é facil encontrar-se argillas que sati façam a todas as condi
ções exigidas na fabricação de tijolos para a cam iza refractaria
dos altos fornos. Algumas que pareeem excelJentes por sua co
loração branca, podem ser imprestavei pela presença de alcalinos
que as torntlm fnsiveis; as que contém mais de If % de ferro
devem igualmente ser abandonados, por .erem lambem fu
si veis. »

(ANNAES DA ESCOLA DE MINAS DE OURO-PRETO.)
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.1''Iinas de ouro de Itabira

c A' um kilometro da mina de Sunt'Anna se acba a 1:lvra
denominuda da lt'lbiril. Neliu se encontra, COLIlO I1U primeira,
um grande engenbo ue 12 mãos onde soc"vnLll a gallga aurifera,
que eon lituea cap;] dáS camadas.

Hoje a com panhia, adtJplnndo o syslema de exploração da Ca
lifornia, trata de mont:!r o uprarelllo a jacto d'agua, o qual com
põe-se de um tubo de ferro de mais ou menos, 100 metros de
comprimento, e 0,1115 de diametro. Ka extremidade de te tubo
está adaptado um oulro de menor di:Jmetro. que, por meio de
gonzos e junctura, póde mover-se em qualquer direcção lan
çando contra o lerreno a lavar jaclos d'agua, cuja força varia com
maior ou menor diametro do local adaptHdo á extremidnde do
tuLo movei. QLwsi lodo o tubo tem na parte interior ULUa lamina
enrolada em fórma de hei ice de sane que a agua sahe corno que
animada de um movimen to heliçoidal.

Na parte actualmente explorada, o ouro se acha disseminado
na ganga e na terra que encobrem as camada de itabirito;
pen o, porém, que o apparelho a jaclo d'agua não poderá dar
resultado, porquanto a terra a lllvar e. tá em grande parte
coalhada de seixos que com as argillas ferruginosas deverão ser
levadas pelas aguas.

Ora, o OLHO ahi se achaem pequenas palhetas; os seixos são de
dimensões relativamente muito con 'ideraveis, e, como se sabe,
para que possa ha ver a separação do ouro das gangas, é neces
sario que a dimensõo do seixos se approxim 'm das dimensões
das palhetas do contr3rio, haverá apenas enriquecimento do
minerio, que se depositará nos canaes, dando-se nestes em
pequeno o que se deu em grande nus alluviaes, a quaes solIreram
sob a acção das aguas uma verdadeira preparação mecanica.•

(AN:-<A.ES D,~ ESCOL,~ DE ~.llNAS DE OURO PRETO.)

Minas de ouro da Lagõa Dourada

• E tas minas demoram perto da povoação d;] freguezia da
Ll1gõa Dourada, a 1.3 horas de viagem da cidade do Rio de Ja
neiro e 12 milbas da estação da Estrada de Ferro D. Pedro II.

Natm'eZa dos telTenOS

As argiIIas e areias auriferas são de pouco volume. Em muitos
barrancos são profundas, e sendo ricas em ouro compensarão a
sua lavagem os lucros do respectivo trabalho.
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Ba o-rande numero de fill1C ou vieiros atravessando a reglao,
correndo de N. E. p:lra S. O. Muitos delk. ;;e reconhecem pel:J'
suas por~ões extl'riores e I'iziveis (Ollt crops), outros, anue se tem
atravessado a rocha decomposta, e atlingindo ,iS camadas .olid:Js.

O Carill:tcr geral dos vieiras é em g-rupos de dOllS, Ires ou
mais, apenas separados por divisões de chi lo decomposto ou de
schisto argillosos.

As escavações antigamente feitas provam, que logo que as
rocha forem alcançad~s os vieiras se apresentarão firmes o oli
das.

Na mina denominada Vasconcellina exUe aberto um poço
de 1.0 metros de profundidade atravéz das roch<.ls decompo t<.l ,
achando· e que os vieiros auriferos eram firmes; mas tendo-se
lJrofundado até 1.5 mrtros encontrou-se com rocha viva.

Outros poços existem abertos á consideravel distancia em tor
renas da mesma natureza.

nO~IBAS

o apparecimento d'agua nas minas é supprido por um jogo de
bombas de 1.0 :l 12 pollegadas e não tem ido encarado que t50
séria, não só por ser grande a média das ch uvas, como por causa
da declividade do terreno em que elIas correm.

CARACTEU DOS VIEUlOS

E' singular o caracter dos vieiras. A direcção é de 35° N ; a
cinta de 5 pollegadas au «Encerada» está junta a parede uperior;
e a de 37 po!legadas au (Cinta Grande» está junta á parede infe
rior; a de i5, au .Cintinha, fica entre as duas.

ANALYSE

A ia Cinta é riquissima em ouro, dando nos ensaios 516, 8
oitavas por toneladas; a 2' 271, 2 oitavas, entretanto que a Cinta
Gmnde apenas dá 7,8 oitavas.

Tomadas a média da experiencias feita na colIecçõe submet
tidas analyse encontrou- e um resultado de 404 dolIal's, appro
ximadamente 80 ,por tonnelada.

OresuILado obtido em tiOO libras de quartzo foi o eguinte:
Cintinha de i5 pollegadas............... 233,50 dollars.
Cinta Grande de 37 ».................. 37,

Somma .•..............•....
(ANNAES DJ~ ESCOLA DE MINAS DE OURO PRETO.)

7,25 240,75
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l\finas de ouro de S. João de Nepomuceno

·As minas de ouro existentes na fazenda da Gramma, Fre
guezia do Descoberto, Mun icipio de S. José Nepom uceno, ão
conslituidas por extensas e pujantes camadas de cascalho aurifero,
e as entam sobre quasi toda a illlmensa bacia em que nasce e
corre o Ribeirno do De coberto, pequeno curso d'agua de 2 1/2 a
3 leguas, que Sé lancn no Rio Novo pela margem esquerda. Con
vem considerar Laes minas como unicameute formadas pelo
cascalho auril'ero, visto serem os veios de quartzo e quartzilo
tambem encontrados na região, muito pobres em metal.

Os cascalhos auriferos da Fazenda da Gramma, os unicos depo
zitos que por sua riqueza em ouro permittem o estabelecimento
de uma iudu.tria lucrativa, estão situados a lj, leguas da Cidade
de S. João Nepomuceno, estacão da Estrada de Feroo União
Mineira, em uma fazenda que tem aguadas excelleutes, notilveis
pela altura e volume, e maltas dotadas das principaes madeiras
de construccão. .

As camadas do cascalho aurifero nesta região, são geralmente
cobertas por uma crosta rle argilla ; a sua tlttingencia e desmonte
são portanto, bastante faceis.

Estes cascalbos acompanbaram as ondulacões mai- ou menos
pronunciadas do tel'l'eno sobre que assentam,tem a expessura que
varia de 01U, 50 a 1m, 50 e cobrem área superior a 8.286,500'"2.

As camadas principaes de cascalho aurifero demoram nos laga-
res con becidos pelos nomes de

Ribeirão do Descoberto.
Servico do Carla .
Carrego de Antonio Ribeiro.
Carrego de Antonio Maximiano.
Do exame feito nos pontos ácima indicados consta o seguinte:
- Ribeirão do Descoberto. Em 300 bal.eiadas de ,10 kilo de

casca1ho ou 300 ki los (Termo med ia) 2 gr. 136.
- Serviço do Carlos nas me mas proporçõe (idem) 1. gr. 120.
- Carrego Antonio Ribeiro idem (idem 7 gr, 363.
- Carrego Antonio Maximiano idem (idem) 21 gr, Mi,I.
O toque do ouro é de 22,5 quilates .•

As rochas l.aurif'eras de Minas Geraes

(Exlrahido do Amcri~a'l JOlll'1lal o( SciCIICC, Março, 1882.)

« As séries rochosas de Minas Geraes, até agora reconhecidas
como auriferas são os gneiss e micaschistos do.grupo crystalino e
os quartzitos, scbistos untuosos e miueraes de ferro (itabiritos) do
menos metamorphoseado grupo que succede no c.rystaliuo. A estes
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póde-se ajuntar um segundo grupo de quartzitQs, qne jazem em
estractil1cação discordante sobre a segunda série metamorphica.
Em todas e ta rocllas o OUI·O encontríl- o ou dentro ou nas im
mediações de veieiros de quarlzo, geralmente, senão sempre,
acompanhado de pyrites, os quaes atravessam as camadus ou se
acham intercalados dentro delIa . Encontrn-se tambam o ouro
cm iinha , imitando vci iras, de uma argilla ou minereo de
ferro pnrticular. Na minha rer.ente viagem ao rio das Velhas
notei que, muito depois de ter deixado a região elll que as rochas
gel'almente reconheCida como auriferas margeam o rio, os de
positas Lle areia e cascalho do leito são apparentemenle tão ricos
cm ouro como os que se encontram dentro daquella· região. Ao
mesmo tempo provas obtidas nas barrns dos rios Paraná e Pardo,
tributarias que a distancias rclalivnmente pequenas do rio prin
cipal sahem das séries de rochas auriferas e que, portanto, era de
uppor, deviam Fel' mais ricos, demoustraram que 3S areias

destes rios são mai' pobres do que as do rio das Velhas e pa
recem prov:lr que, mesmo em rios de velocidade con ideravel,
o ouro não é transportado tão longe como geralmente se suppõe.
Um exame dos numerosos veieiros de quartzo que atravossam uma
série de camadas inclinadas de scbislos argillosos (ardo ias), cal
careos c grés bastante di tinclas da séri metamorphica, re
velou-me o factor que 1I\uito destes veieiros contém pyrite
auriferos. Que eu sailJa, esta érie não tem ido reconhecida
como auriferu. A sua idade é indet9rminada, lUas provavelmente
pertence á idnde palrozoica.

Uma outra form[lçâo Plll'licular tem sido largamente lavI'ada
na cidade de S. João d'EI·fiei. A rocha é DIli um conglomerado an
tigo, contendo seix.os rolados de ilacol umito, schi to untuoso, etc.,
e, salvo uo seu caracter de couglomerado, assemelba-se tanto com
a érie de quartzitos superiores acima mencionada, que é dii1icil
duvidar de sua identidade. Nesta rocha o onro parece estar no
seu deposito secundaria. 'outro lagar tenho tenlado provar que
em Grão Mogol, na parle. eptentrional da provincia, um conglo
merado semel hante da me ma série é o deposito secundaria de
diamante, e tenho ao"ora de ajundar a esta lista do diamanLiferos
e, alé nlgulll ponto, anriferos conglomerados, as grandes ca
madas de Curralinl10 e de Bom Successo, ao léste e de Guinda e
Sopa, ao Oeste (le Diamantina. No oe.ste da provincia um conglo
merado mais moderno parece tor fornecido os diamantes das
lavras do Jerjuitahy e Abaeté .•

(Ol'~ille De)'by.)

~Iinas de Platina

« Vinte anno haverá, pouco mais ou menos, que um sujei lo
desconhecido levou a fnndição de Sabará uma parcella de platina,'
ignorando o que seria, e a entregou ao fundidor para a exami·

38
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nar, e ver. i porventur3 seria ouro. Este fundidor consumiu
quasi uma manhã com <I dita parcella na forja, e mal conseguiu
fundi/-a, e fazer della uma barra. No neto de imprimir-lhe o
cunho não soffreu a bal'ra a pan ada, paniu-se pelo meio, e ao
redor do cunho fundiu-se cm ditrerenles parte', Vendo o tnl
fundidor um metal de tão diflicil fusão, tUo rachndiço, de côr
csbranquiçadn, e tão romota da do ou 1'0, mais nem menos outro
qualquer metal que podesse ter algum prestimo ou valor. O
dono da barra voltando ,10 depois em sua demanda, entregou
lh'a o fundidor, assegurando-lhe não ser ouro, nem cousa que
prestasse. Então lhe explicou o tal dono, que a sim sempre o
e perára, visto a sua nbundancia, e que na [.Jaragem podia elIe
carregar cavallos: foram suas pnlavrns; deu costa" e deixou a
barra. Existe esta barra ainda hoje no cofre da Llitn InLendencin
do Sabará, poderá ter de 30 para 1~0 oitavas de peso, egundo
indica o seu tamanho, Tive delln um pequeno pedaço, que o
examinaudo achei ser platina com umn quinla parte de ouro,
O desmazelo, a ignorancia e pouco caso sobre e~tas cousas, da
queijes que regem estas casas de fundiçõe , fizeram que nunca
se procurasse por esse sujeito, que se não sabe se hoje existe:
fizeram que se lião fizesse ao menos uma lembrança de tas para
gens, para em todo o tempo constar: e assim se perdeu uma
occasião talvez de abnstada descoberta de tão precioso metal.

Pesquizando eu ao depois por este homem, alcancei por vaga
noticia que nesse temlJo elle llabitava em um I equeno arraial de
Sant'Anna dos Ferros; e é de su~peitar que em seus contornos
achasse a lal platina. Esta suspeita tem além di so outro fun
damento , quaes são, que muitos ribeirões dessas bandas, serrundo
dizem, acarretam desse melai.

Os logares hoje conhecidos nesta capitania, oude se extrahe
ou existe a platina, são na Comarca elo Serro Frio, este mesmo
corrego dos Lages e suas vizinhauça ; na Comarca de vilIa Rica,
em algumas lavras da Itabira, na Comarca de Sabará, em a Nova
Lorena Diamantina, •

(.DI'. José Viei,'u do Conto. - ~lE110RlA SOBRE AS l,UNAS »A CAPITANIA
DE MINAS GERAES.)

GALENA ARGENTIFERA NO VALLE DO ABAETÉ

• A po san a elo vieira da galena é de mais de 8 pollegada
(0 01 ,22), sendo em certos Jorrares muito estreilos e con tituinelo
todo o vieira o carbonato de cal crystallisado. A galenu atl'llvessa
o ribeirão em ambas as mal'gens, Cj ue e:tão acima do rio oito pés;
neSlas margens a agua acarretou o calcareo da galena e encheu
os vacuos com limo, de maneira que ahi, com pequeno traba~ho
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e em pouco tempo, foi-me pos iveI retirar 15 tonelada de galena
pura.

Esla vanlncrem nlio durou Il1uilo lempo, e tive de começar os
trúbalhos de broquear c de 'a IIlnnei!'" seguir u vieira. o fundo
só se podia trabnlhar no L 'mpo 11~1 s(}c.ca, ma a muito cu lo, por
cau~a dn grnnde quanlidado de ag-I1<l. Pilra evilal-a, mnndei fazor
de ambos os lado, do ribcirilo puquenn gnleria de pesquizl1s;
nws notei que, quanlo mais me i.lfasl:l,rn do ribeirão, mnis e 'lreito
e qua i nenhuma amo lra de galena se achava. Duranle este
tempo nOlei qlHl a possança do vieira augmenlava a proporção
que afunuava·se o poder-se-llia aehar cm lI1ai'll' profundidade
TIlflior p tencia .•

Radio de Esohwe.'le.- PLUl'O BRASILIENSIS.)

ANALYSIJ: DO MINEUIO

• IIlm. e Exm. Sr.-Correspondendo com a invitação de V. Ex.
que me incumhiu em Selembro de H~2(), do ir aos serlões do Aba
eté, não só para tOll1ar conhecimento da impp.rial fabrica do
chumbo c de exa.minar o filão, como tambem desapartar e tes
dou metaes contidus na galena extrnhida, eu já live a honra em
uutra nota soure a dita mina, de informar a V. Ex., que eu linha
derrelido 703 arrobu de chumbo em barras, procedidas rle 1.200
arroba de galena pura; que olHão d3vu e peranças fundadas
de encerrar abundanle mineral; u invenlario annexo dará a
V. Ex.. uma idéa exacln do estado desle estabelecimento.

Bestava, para cumprir com o de ejo de V. Ex:. apurar a prata.
A falla de apparelhos c agenles nece~sarios nào permitLiram con-

• cluir de lodo e le trabalbo, porém tenho a saLi fação de apre
senlélr a V. Ex. 2 1;2 Jibrns, '16 ai lavas e 36 gãos de praia fina,
proeedidos de 50 arroba de chumbo.

Esla' experiencia, feita em ponto já grande, vem a dar 2 1/2
onças e 1/8 por 100 libra de chumbo, e confirma os ensuios dll
copellação que enviei a V. Ex., e mo tra que a galena de Abacté
tem em prata lima riqueza superior ás da Europa; e merece não
só por este motivo, como pela posição favoravel da mina e a qua
lidade do chumbo, a maior contemplação, o que tenho a honra
de parlici par a V. Ex. a quem Deus guarde por mui lOS anno ,

27 de Abril de 1826.- Imperial CillarJe de Ouro Preto. - Ao
I1lm. e Exm. r. Presidente, Barão de Caethé. •

(De Monlclvale.)
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l\1:inas de ferro

blJTol'ontos ospocios do minorios - sua doseripção.- M~l~ol' logal' pal'a o ostll~ole'

cimouto do ulUa fabrica capaz do satisfazor as nocossidades da iudustria o agri·
cultura do O o N da 11l'0vincia.- Proços actuaos do ferro Om Ouro I'roto,
Pitangu)', Formiga, Abaotó o na prol'incia do Go)'llz.

ItatiaY(L· ass ú,

« Não fallando, senão de passagem, das abundantes jazidas de
minerio de ferro dos arredores de Ouro Preto, onde o combu ti··
vel é esca so, só oncontrei em qlwntidade osle minerio na serra
de Itati~ya-assú, quo ó constituida quasi qno essencialmente de
oligisto compacto, disposto em camadas inl:linadas de 65° com o
horizonte, dirigidas N. 600 L. e mergulhando para L.

O alto da serra é formado de itabirilo compacto, estratiflcado o
de canga, provindo da acção das aguas sobre os mesmos itabi
rilos.

Na ponta oocide.n tal da serra, na mata da Conquistn, situada n
uma legua do arraial de llaliaya-aB. ú, o minerio ,Ipresent~-se em
grande quantidade no meio de uma terra argillosa, provindo dos
talci tos.

A extensão das matas e ag uada excellente d'este logar o tor
nam apropriado ao estabelecimento de pequenas fabricas de
ferro. »

Sant'Anna do Rio S. JacTo Acimct .

« Sant'Anna é um in1portinte ti grande arraial ituado á margem
do rio S. João sobre rochas gneitisicas que, pela sua decomposi·
çfio, dão-lhe os elementos de fertilidade e tornam o lagar essen·
cialmente agricola. A dU(ls leguas a SOo deste arraial, em rumo
do Cajurú, existe uma importante jazida de ferro magnetico, no
logar denom inado Ba1'1'o P1'l'to.

O minerio se apresenta em pedaços destacados envolvidos em
uma pequena porção de limonito e e.parsos no meio de um'a
terra argillosa composta de detrilus vegetaes, al'llilla- e fragmen
tos de oxydo de ferro, lendo a côr negra, donde lhe vem o llomê
de Barro Preto. Retirada uma pequerlCl camada de um a dou cenli·
metros de e. pessura, composta de terra vegetal, encontram·se os
pedaçoB ele magnelilO granulado, formados de crystilos pequeno,
qne racilmente se desaggregam. Nos arredores da jazida as rocblls
são gneissicas.

A difficuldade de obtor carvão, que só de grande distancia
póc1e vir, impediria a instaJlação de uma rorja catalã neste Jogar,
onde a forca motriz não é das mais abundantes. »
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«A 'E. de Pitanguy em caminho para a fazenda do capitão
Francisco da ROCha Bahia, ob erva-se que o tem3no, a principio
formado de talcitos, qne vão-se tl'ansformando em steatitos, mais
acima é constituido pelo oligisto que vai pouco a pouco sub ti·
tuindo ao talcito e apre enta-se na parte superior do morro com
o a pecto sch isto.o.

E' nma da jazidas de minerio de ferro dos arredores de Pi
tanguy, Ola' pouco abundante, pois logo que e começa n descer
pelo outro lado do morro a meSlll~ serie de factos vai-se reprodu
zindo :1t~ á sua base, onde os talcitos dominam. Uma pequena fa
brica qne se estabelecen nos eus arredores, em f872, pelo systema
cadinlws e qne Leve uma duração muito ephel.l1era, alimentava-se
com o minerio des a região.

Em um dia de enxurrada a presa, que tinham feito para forne
cer ag"na á roda do malho e â ventaneira, arrebentou-se e al'l'astou
comsigo a fabrica.

m pouco mai- para L. existe uma outra jazida de oligisto com
pacto na fazenda pel'lencenle ao Sr. Antonio Alves F. Campos.
O minerlO forma ahi ulOa pequena serra, é muito abundante e
acha-se culloeado no meio de schi tos arg-dloso sobre camada de
talcitos br[lnco: e em blocos que facilmente e destacam. A
3g-uada é abnndante e póLle .er levada:J 'uma nltura superior a
10 metro. As Jllatas, posto que n1\o sejam muito extensas. 30
em nnmero snfficiente para su:tentar a fabrica, si os seu córtes
forem regularisados. E tão collocadas em terreno secco e são
muito apropriadas ao fabrico do carvão. O minerio é abundante
e r 'quissimo (i). Não faltarão, pois, elementos ao proprietario da
fnzenda para montar uma boa fabrica capaz de fornecer ferro a
esta zona tão agricola.»

Abaetd.- Fazenda do BW'acão

« A quaLl'o leguas a SOo do arraial do Arêado está situada a fa
zenda do Buracão. Em uma arota perto das plantaçõe da canna
de ta fazenda ex.iste uma das maiores jazidas de oligisto da pro
vincia de Minas. Este mincrio est.á disposto em camadas. São em
tal quanlidade e tas camadas, dirigidas N. 30° O.; levantadas para
L. fazeado um angulo de 500 com o horizonte que, em cerLos loga
res onde a acção da aguas a' tem quebl'ado e anastado os pedaços,
formam verdadeiras muralhas de uma altura upel'ior a dous me
Lros. O minerio apresenta dua variedade": UlOa, compactn, aciu
zentada, côr de aço, é o oligi to compacto; e outra, perfeitamente
vermelha e mais almndante, é a hernatita vermelha. São muito

(1) E' quasi inulil ropolir o to objoclivo cm relação aos minorills do forro
da provincia do Minas quo são Olt oligisto quasi puro ou magnetite misturado
com oligisto.
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extensas essas camada, a.sentam sobre phylladrs que com ellas
alternam e podem fornecer por muitos sccuJos minerio para uma
grande fabrica de ferro.

Perto da mata da Gorda, tendo, por conse.guinte, garantido o
combustivel por muitos ;'nl1os, contando C0m uma aguada volu
mo a e podendo ser levada a uma altura superior a 1G metros,
orrerece este lagar magnificns condi~ões para um e 18oelecimento
metaJlurgico. As C<Jmllda de oligislo s50 atrav~ssadas por lJequc-.
nas veias de calcarco, acompanhando a sua direcç50 e inclinaç50.
Succedem-se pouco a pouco a estas camada outr<ls de phyllades,
notando·. e perfeitanlente a passagem successiva dellas ás de
oligisto. E te minerio não contém manganez.»

c A cidade da Formiga está coi locada llDS mar~ens do rio For
miga, entre este rio e o Matacal'allos, amuente do rio Grande, no
meio de rochas gneis~icas que, pela sua decompo içiJo, produzem
argillas de grande fertilidade.

A duas leguas daquell:1 cidade, perlo da fn nda do SI'. Jo.é
Barbosa, depois de atravessar-'e o morro dos 'l'olTesmos, formado
de pedaç'os de ciorita arredondados e de argillas provenientps de
sua decomposiçiJo. e.xi~te unw jnzida de magnelilo compacto
ligado, como em Ypanema, á apparição das diorita., que alli des
pontam em oloco com o a pecto chi 'loso. A jazida lião é muito
exten.a, forma um pequeno morro, mas é abundante apresen
tando-se o maguetito compacto. O' olocos esl50 á superncie do
terreno, tornando-se os pedaço mais puros á prf'porç~o que
aprofunda-se. Existem algunws vehls de CjlH,rtzo, llclles intena
lad2s.

Neste lo)!ar a mala ão rara" e, a não ser pequenos capões,
não ba madeiras nos arredores.)

A.rraia t de S. Jalio Bapt istll

« Este arraial fica a cinco leguas a SE. da cidade de Oliveira. A
meia Jeg-un a L. delle começ:lll1 ri npparccer bloros de magnetilo,
analogos nos de Sant'Alllla do rio S.Jono Acima, que prolongalil-se
na eslrada 'despontam depois em diversos Jogares. Nesta porçno
dominam os gnei e D diol'ita- desapparerem.

N~'io !Ia malas nas ~irculllvLinllD.n~Ds e, a não serem pequ.enos
capoes nas grola~, efla lI1uI1o dlillcJi encontrar allJ madelf:ls.
Agua são no cmtanto abundantes e aHas.

Taes ,ão, em resumo, as diver as jazidas de minerio de ferro
desta regi50 do O. da provincia. Si cm alguma o minoria é dos
melhores possiveis, falta-lhes, para o eslalJelecimen to de fabrica
de ferro, o combu tivel; ne'te caso acham- e as magnilicasjazidas
de ferro magnetico do arraial de Sant'Anna de S. João Acima, da
cidade da Formiga e do arraial de S. João Baptista, Outros Ioga-
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res, como ILaLiaya·assú e Pitangoy, apre entam para in taIlação
destas fabricas elemen tos sulTIeientes pam podeI' susten ta l-as
duriJute muito [emp , ! forem bem admini trados e regulari adas
os córtes de suas matas. Si, porém, seguirem o processo roti
neiro de del'astat' as maltas, sem ordem e sem metllOdo, faltar
lbes-ha em poucos annos a madeira, e a fabrica terá de deixar de
funccionar por e ta rnão. Fiualmente, o Abaetá oJIerece, a meu
ver, as melhore condições para o cstabelecimento de forjas cata
lãs que satisfaçam ás necessidades do O. da provincia e parte
do N. occidental e mesmo SL. como vou moslrar.

E la minha opinião é ba eada: i o na grande jazida de oJigisto
de te lagar; 20 na extensào de suas mata, que já fazem parte
da grande matta da Corda; 30 ua abundancia d'agoa para força
motriz e na po sibilidade de levaI-a no lagar da jazida, a muitos
lUetros de altura ; l~o na facilidade de transporte do produclos,
da rabrica ; 5. o não só por ser facil ti venda dos seus productos,
como tamiJem por se achar a jazida a sete Jerrua de distancia das
de galena, cuja ex.ploração futura dará graude rendimeoto á
fabrica; 6", no alto preço pelo qual é paga a arroba de ferro
neste lagar c !la falta enorme que existe des e metal; 70 final
mente na situação d:1 fabrica no meio de uma zona essencial·
mente agricola.

Já mencionei o que diz respeito á jazida de minerio, á extensão
e qualidade das matas e ;liJundancia d'a:,!ua deste lagar; resta-me
tratar da questão do transporte, venda do producto e preços
do ferro.

O- produclos da fabrica podem ser transportados moilo facil·
mente por meio de carros. As e t!'adas nesta região são naluraes.
Traçadas no meio de cbapadões enorme', con ervadas pela pro
l ria nalureza dos terreno,.ó ão mudada para outras parallelas
quando as rodas dos carros têm cavado nellas profundos sulcos
que impedeOl-Jbes o livre transito.

Então o carreiro tem pouco a fazer: cortar alguns arbusto,
dcsviiJr pequenos cur os d'agua, e a nova e trada é construida
em tão pouco tempo, que muilas veze não atraza a marcha do
comboio.

O transporle em cnITOS, podendo ser feilo em maior escala que
o ell! anilllaes, (jca muito mais em conta, de 1Il0do que mesmo a
fabl'ica ficando um pouco longe de centros commerciaes, poderá
fazer concul'rencia nestes lorrares a outro produclores qoe para
alli mandem ferro. A sim, da fazenda do Buracão á cidade da
Formiga a distaucia é de 60 legua , de ta cidade a Ouro Preto
ella é de 4,5 legoas, quinze leguas de differença, para menos; no
emlanto o transpol'te de uma arroba de ferro cu ta 2/$ ti 2 500 de
Ouro Preto ti Formiga e SOO réis a 1{$ da Formiga ao Arêado, um
pouco adiaute do Buracão.

Conviria IIJuito mai ao nerrociante da Formiga comprar ferro
ao productor do Buracão do que ao fabricante do arredores de
Ouro Preto. No primeiro caso flcar-Ihe-hia a arroba de ferro por
3· 500 e 4q$ e no egundo por 5/$ e 5~500.
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Ora, si á Formiga, collocada a 60 leguas darJuellc lagar, será
convenienle ir fornecer-se de feITo aili, muito mais a outras
cidades e arruíaes da pl'ovincia. Além do transpol'Le por meio de
carros póde ser tentado com succes o o feito por intermedio de
canôas no rio S. Francisco e alg-uns dos seUR ,diluentes. O frete
seria muito mais economico. Por este modo serno satisfeitas as
necessidarles do N. da provincia.

Si algumas das cidades e arraiaes das margens elaquclle grande
rio recebem o ferro da Bahia, ferro sueco, pagam-o a preço
aHo, como, por exemplo, a cidade de Januaria, ondé a arroba de
ferro custa de 10#n 12;$. N'UUl paiz em que as jazidas de minerio
de feno e boas condições para o fabrico deste metal S[IO abun
dantes em muitos lagares, cusla n crel' qne se empregue o ferro
sueco, de prcferncia ao nos,o, que em nada lhe é inferior.

A navegação elo baixo S. Francisco, si ptide scr feita em ma ior
escala não é muito superior á da parle alta onde a pequenas canôas
ajoujadas podem perfei lamente navegoar.

O ferro que custa em Ouro Preto 2~;>OO a 38 a arroba, já é
pago em Pitanguy e na Formiga a 5$;>00, no Abaetf\ a 7{) e na
capital de Goyaz, segundo infol'llluções fidedignas de uma pessoa
que ahi residiu alguns annos, vale 228a arroba lOs ilLtrLll11entos
de lavonr:.! e ferr:.!gens de animaes, feitos deste metal, são pagos
por preços que estão n:.! mesma proporção, como se póde ver pelo
quadro abaixo. .

Mas, possuindo tão grandes elemenlos para a sua pro~peridade,

qual será a razão pai' que na parle O. da provincia não existem
fabricas de feno? Quaes são as sua principaes causas? Primeira:
a falta de pessoas h~bilitadas para montar essas fabricas.

No se1'lüo não con hecem mesmo o processo dos c[{cl"n!los tão
primitivo e tão dispendioso, e que, no emtanlo, no munlcipio de
Itabira dá o bem estar e abundancia a muitos f[lbricanles de ferro.
A segunda causa, a mais capital e que afugenta o industriaes
dessa região, é o temor das febres sezonarias, das maleitas.

Entretanto as sezõe só alacam aos habitantes dils margens de
certos rios como: o Picco, uma parle do S. Francisco e antros,
mas m~nc(t aos q!~ )'esidern na bCLCic~ do Abaeté. O clima deste
lagar é sadio, excellente e póde ser comparado aos melhores da
Enropa.

Não lhes faILam matas abundantissimas e extensas, minerio em
uma profusão enorme, e excellentes quédas d'agua, força motriz
prodigali ada por toda a parte, no emlanoto o enão do Abaeté
não tem uma fabrica de ferro!

Mas seria de vantagem o eslabelecimento ele uma fabrica de
ferro nesta região? Sim. Qualquer que fosse o ystema pejo qua I
o ferro fosse fabricado, por peior que fosse, bastaria uma producção
diaria de cinco a eis arrobas, para dar ao seu fabricante,já não digo
fortnna, mas nm viver muito mais com modo que o do fllzendeiro,
que luta com difficuldade de ter instrumentos para lavrar a lerrn.
Mas, si em lagar de um e tabelecimento montado por um sy tema
imperfeito de eadihos, italiano ou outro qualquer identico,
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existisse nelle uma forja catalii cuja producção diaria regula 30
a 110 arrobas, si o carvão fo'se feito pelo systema de méllas,
muito mais economico que o de covas, que emprega tres a quatro
vezes mais madeira para dar o me mo resultado; i as pequenas
quédds u'agua, que não plIde5 em ser aproveitadas nas rodas de
colher, ou fossem pela~ de caibas, si emnm o estabelecimento
1'0 se dirigido por um indu lrial intelligente e conhecerlor da
materia, poderia assegLll'ar que faria a ua fortlIna e em poucos
annos. Aarroba de ferro feita pelo processo catalão nca enl pouco
ma is ou meno' a 1 1)00 de cuslo; si o seu preço de ronda fór
38000, ha 1ucro de cenlo por cento.

Qu~tl a indlIstria qlIe daria rcsult.ados tão saLi fa'ltorios? O fllrro
é como o ouro e. trahido do minerio é 100'0 vendido. Os fabri·
cantes de ferro dos municipios de Santa Barbara e lLabira têm
um livro de encommendlt e é por elle qlIe reglIlam a SlIa pro
ducção diaria. O productor não espera pelo consurnidor; e te,
pelo contl'al'io, empenha·se com aquelle para qlIe o satisfaça
lIU te do prazo marcado.

Si no N. da provincia, onde existem tantas fabricas de feITO,
e te facto se dá, o que espera o productor de Abaeté? sCI'á possivel
que tenha de luctar com a difficuldade de vender o seu producto?
A respo ·ta ri immediata - não.- Mas vejamo,

Os muncipio vi~inhos de Pitantaguy, Marmelada, Palos, Patro
cinio, Bagagem, Araxá e PiLllllhy contam, eg'undo u ultimo recen
seamento, 13:2,937 nlmas, os de Paracatú nas divlsns de Goyn,
Guaicuhy, S. Homão e .I3llUaria nas margens de S. Franci 'co
tem 60.571 LliilJitante~. Si Sllppuzermos que somente a quinta parle
de'ta população trabalha na agricultura o qlIe é admiravel, visto
que é o meio de vida que tem, si suppuzermo , mais que desta
quinta parle cada habitante preci e de uma arroba de ferro por
anno, veremos que a producção de uma forja catalã não será
sufficiente para fornecer-Jhe~ ferro a eslas necessidades, E não é
muito. LUCI arroba de ferro é o peso de duas enxadas, duas
fOlIces e dous machados. Já não quero fazer entrar em linha de
conta a venda de ferragens para animae , pregos, etc. muito
mais faceis a exportar e procurado> pelos criac101'es e fazendeiros.

Ver·se-ha o l'abrican to e tabelecido no Abaeté obrigado em
muilo pouco tempo a fa7.er em Jogar de 30 a 40 anoba díarias o
dobro, em vez de ter nma só forja calalã, a montar dna . Final
mente, uma fabrica de ferro neste log'ar dará Ulll grande impulso
á lavonra não só da provincia de Minas como á de grande parle
da de Goyaz.

Este facto crear-Ihe-ha con umidore e as egurar-Ihe-ha a pro 
peridade e a faeil manutençiio. O ferro é a alavanca do progresso;
sem elle a lavonra, o cOll1l1lercio e a industria não poderiam
exi til', Si con eO'uir penetrar no sertão do AlJaelé do modo a
sali fazer ás necessidade, cr ará uma nova vida nesta região tão
favol'l'eida pela nalureza e tão de prezada pela indu tria.

'ferminClndo esta parle do meu trabalho, foJl{o em dizer que
nola-se já um movimento entre os capitalistas desla região para
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instilllaçiío de fabricas de ferro. E' assim que em Pilanguy o
Sr. Antonio Alves F. Campos começou as oura de uma nil sua
fazenda. Outros, em breve, cúnstruiráo forjas mai' bem montadas
e capazes de preencher esta lacuna no sertão do Abaeté. »

PREÇOS ACTUAI!;S DO Fl!;llRO, INSTRmmNTOS DE LAVOURA
E FERRAGENS DESTE METAL

Ouro-ProLo PiLaoguy FOl'miga AbaeLo Goyaz

ma "'I'oba de ferro 2"700 a 3:mO .. 5$50J 5:) a 5Bõ,)() 7/P0) 223000
Uma enxada ~OJ a iB20J ...•...•••. i8GOO 3,~000 "BOOO ?
Um machado 1..)600 a 2,\0 O.•..•... , ',,'DOO 3:5000 GhOOJ 6,~OOO
Uma fouco iB6JO a 2,$000 ........ , .. 5,SOOO 3:5000 5:~JOJ ?
DUZla do fOI'raduras do bosla 2$.\00

"8320 9J600a 28500 ........................ 38000 3,)OOJ
Um milbeiro de Cl'avos 78400 a 8,~OOO H,sOOJ ? i6BOO 20800J

Salitre

Descrip~ão da Lóca GI'ande dos Arcos. - Processo usado paIos antigos para a
extracç.ão do saiitl·o.- Algumas modificaçõos a inLroduzir nosto procosso.
Anulyso da terra argillosa pobre, daquolla lóca.

c Kas margens do S. Francisco notam-se grandes camadas de
calcareo quo têm uma extensào consideravel.

Nessa camadas as aguas cavaram profundas e comprid~s

grutas que foram depois chei;ls do nma terra argillosa e de limo.
São a grutas de alitre onde o Dr. Lund tem feito estudos palre·
ontologicos importantes e retirado grande nUlllero de fos eis.
Além de muitas ontras, existem duas importantes nas Yi 'inhanças
do arrlJial dos Arcos, a 41/2 leguas a O da cidade da FormiglJ.
Uma .denominada LÓCCb G/'[llide, fica a 11/2 Jeguas il S. O do
arraial. Tem uma largura média de ete metros, a exlensão de
perto de 800 metros e uma 31lura superior a cinco metro . E' uma
g~leria perfeita e da mais uelllJs possil'ei . A sua abobada semi
cylindrir.a·é ordinariamente li'il, demonstrando as im a grande
acção que tiver3m as agu~s na sua formaçiio.

Em alguns lagares formaram-se rend3s no calcareo e a agua-, in
filtrlJndo·se por ellas, 1'01'301 pouco a pouco depo'i lando sllJlactites,
que apresentam por vezes um volume con iderave!. Suas pi.lredes e
llle mo o céo da galeria, acham- e cobertos de inseripções feitas
a carvão, fumo dos archoles, etc., da qU:les 31guma têm a dala do
seculo passado. A galeria é fechada no meio por um véo de stala
elites fJue dá. pa agem para o outro 51J150, por uma pequena
auertnra. Os fios deste veo são tão lenues que ulll31uz collocada
do lado opposto dá-I he o aspecto de um rendado natural.
A galeria cominúa então até esbarrar em um obstaculo for
mado pelo proprio calcareo, onde só existe um pequeno canal
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que faz communicar o ~r interior com o exterior. Parece-me que
n'outro tempo esta "'aleria era aberta de um lado a outro.

Foi então que e formaram as abuudantes jazidas de salitre que
~hi exi tem. Este ai é encontrudo uma' "ezes de mistur~ com
uma terra 3rgillos~, outra vezes, qU<l i puro, já crystallis~do, em
pequenos filumentos, opacos, reunidos em feixe' uns aos outrú·.
Até uma grande extenslio foi explorada n lóca por um processo
rotineiro, imperfeito e improduclivo que E chwege descreve no
seu trab-alho do Ill0do seguinte:

• !-Ta [10 todo ia escravos na f[lbrica. Estes escravos cavam e
. carregam a terra da gru ta em pequenos carros de mão para en
chel'em c~rros de bois que ~s lev~m até a offi 'in3. Para trabalha
rem ne t11S omcin~s chegam de tempo [I tempos operarias. Na
officina reduzem :1 pó u terra, que se acba em pedaços muito du
ros, batendo com pequeno páos. Depois de pulverisada collo
cam-na em caixa de lav31len formadas de um Ó tronco c~'1ado.

As aguas de lavagem são depois f I'vidas em seis caldeir<ls tendo
cada uma seis pés de diametro e profundidade. Em uma caldeira
li pa!'le é rervido de novo para ser eu t50 fi Itrado cm um 'Ia o de
madeira, onde erystallisa o salitre ,lutes do chlorureto de odium.
Tiram-se as aguas mDes, antos de começai' a crystallisar e:ile ul
timo ai e prepura-se um salcozinila onde aindn existe salitre.
Este sal serve para o gado. O ele salitre prcpar~do desse modo é
vendido, sem ser refinado,:í fabrica de polvora do Rio de J~neiro

n (J,5800 a arroba. A producçi'lo [ll1nual da fabrica é de 150 ar
robu". Com uma boa e intelligente direcção:1 f,lbricn pl'oduziria
muito m~is, porqn~nto cacJn carro de terr:1 de mais de 60 pés
cnilicos dá ulIla só nrrob~, sendo n lerr~ muita rica. »

Qnando vi:itei esta lóc~, n~o tr~ball1avam mais no salitre, mas
existe uinda grande qU3ulidade de LCfI',l Que póde er LI'atada du
rante muito anuos e será uma fonto de riqueza para qualquer
em preza que encetar esta exploração.

Por meio de lu vagens methodica relirar-se-ha uma maior por
çiio de aliLre e com mnito meno agua.

E t[lS lavagens SDO feit,ls em tonei ou cubn onde colloca-se
nma certa qu~nlidade de agua que di 'solvo uma parte do .alitre
conUdo na terra. Jletira-so metade desta agua e.colloca- e outra
porção nova qne acarreta motade do salitre Q.u.e havia ficado di 
solvido na agua primiLiva, c a -im por~1ante até que resle uma
dimiuuta quanlidude de'te sal na Lena embel)1d~. Estas aguas
são coI locadas cm outros toneÍ$"Com a terra novo ~té terem dis
solvido uma grande porçãD de salitre, de modo que toda to
nham o mesmo grau de saturação.

São então concentrada e purificadas em caldeiras especiaes.
Para transrol'm~r os nzotatO:i de cal, mag-ncsi:J em azolatos de
poLa sa co~tumam-se misLnrar á torra salitrosa uma cerla pro
p:Jrção de cinzas que fornecem o alcali.

Na lavagens em cubas, como se fazia antigamente, a quanLi
dade d'agua que fica contém uma grande proporção de salilre.
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Pelas lavagens successivas a proporção d'agua restante contém
uma diminuta parte de salitl'e dissolvid·).

Além disso, empregando-se pouca agua a despeza de concen
tração será mui lo menor.

As cinzas serão fornecidas pelo combustivel que aquece as
caldeiras de concentração.

Faz-se depois crystallisar o salitre. As aguas primitivas (cal/x
mêl'es) contêm sempre uma proporção de chloruleto de sodium e
ontros saes. Ora, a salubridado do salitl'e augmenta extraordina
riamente com a temperatura, emquanlo qne a do cblorureto de
sod ium pouco varia. E' baseado neste principio que se refina o
sali tre.

Já na caldeira de concentração uma parte de chlorureto de so
dium crystallisa e póde ser retirada antes do resfriamento das
aguas que contêm o salitre.

Depois de crystallisado lav:l-se·o com agua saturada desse mesmo
sal. Esta agua póde dissol ver olltros saes, mas nem uma acção tem
sobre o salitre.

Faz-se seccar em estufas e fica o sali tre branco com o aspecto
de arêa. Entrega-s neste estado ao commercio.

Existem outras lócas de salitre, nos arredores da Formiga e dos
Arcos, e margens do S. Francisco, que poderiam fOI'llf)cer muitas
arrobas, milS cuja extracção não é proseguida por fal ta de meios
de transporte.

Da terra salitrosa da Lóca Grande, perto dos Arcos, (Jz em um
kilo um pequeno ensaio. Delle retirei Ogr.,5!:l8 de salitre puri·
(Jcado, o qne dá o resultado de 598"grammas em uma tonelada de
terra. Este salitre nãe contém iodo.»

(ANNAES DA ESCOLA DE MINAS DE OURO PRETO)

Lavras dialuantinas

DESCODEUTA DO DIAlIlANTE NO nRAZIL

.As lavra' do Tijuco até o anno de 1720 foram consideradas
como puramente aLlrireras,e portanto sujeitas ao regiment.o dos
superintendentes eg'l1ardas-móresdasterras mineraes. A riqueza
de suas minas havia aLtrahido grande numero de pessoas que alli
se foram estabelecer com suas fall1ilias, e obtiveram do guard,)o
mÓr da villa do Principe, ele quem dependiam, cartas de dala para
3 sua exploração, mediante o seu pagamenlo dos direitos estabele·
cidos sobre as lavras ul1rifera;;.

Não se salJe ao certo qual Ologar em que fora acbado o pri
meiro diamante, altenta a variedade de tradições que ha á res
peito. !!:sta incerteza c varieuade de tradiçõe explica-se, e
mesmo parece natural, si aLLel1derl11os que os mineiros só se occn
pavam com as explorações de ouro e não conheciam ainda o dia-
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man le.Succedia que na mineração de ouro,no leitos do carregas,
encontravam cerLas pedr~s pequenas, cujo brilho o cry.laJliza
ção ntlr~bibm-llies a nLlenção; mns niio lhes conhecendo outra
util idade, eram guardadas como sim pies objecto de curiosidarle
e serviam de lenlos para marc~r jogos. Considerado assim como
objecto de nenhum valor, facil fora perder-se a memoria do
Jogar em que se achava o primeiro diamante.

Niio é menos dificil dizer quem fora o primeiro descobridor,
ou antes o primeiro conhecedor dos diamantes entre nó . Uus
querem que fora Bernardo da Fon eca Lelio, quem os de cu
brira e manifestnra á corôa, (1) Outra tradiçlio diz que Um frade
cnjo nome não se declar~,lendo ,rindo a 1'ijuco depoi de ter e lado
em Go/conda, on de se minerava o diamante, vendo o lentos de
que e serviam os tijuqnences para marcar o jogo, conheceu que
eram diamantes; e que Bernardo servindo- e de ta doscoberla
partira p,lra Portugal a m,lDife l,d·o ao roi. Em remu.neração
foi nomeado Tabellião e cnpilão-mór da Villa do Principo.

E' certo, porém, que no anno de 1729 já os dinmanles estavam
descoberto, e eram explorados, com o quanto ainda não fossem
bem conhecidos, como e collige das pnJavra com que começa a
primeira porlarin dCl D. Lourenço de Almeida, mandando su 
pender todas as minerações de ouro na terras diamantinas, c
:!Dnullando as cartas de datas obtidas do liuarda-fiór .

•Porqunnto, diz a Portaria, lendo noticias de que em varias
rio o riLJeiros da Comarca do Serro do Frio tem apparecido e vão
apparecendo umas pedrinhas branca., quese entende ser diaman
tes, e muilas pessoas da Coclêlrca têm p dido ao guarda-mór car
tas de data nos lae rios o riLJeiros para tirarem ouro ? .. ·e por
que tenho dado conta á ua Magestade do descobrimento destas
pedras, remett~ndo-llie as amostras, o que tambem tem feito o
Dr. Ouvidor geral da Villa do Principe, Anlonio Ferreira do
Valle e 1\1ello e estamo e per:llldo a resolução do dilo enhor,
para se dar á execução o que elle for sorvido ordenar elc, etc.»

(DR. J. Folioio dos Santos. - liEMORl.\S DO DISTIUCTO DlA~IA:'lTDrO DA
C01IARCA DO ERRO FlUO.)

DI.ULUi"TR DE AB1ETÉ

.0 maior diamanle do niver o, o que Rogé do 1'1sle avaliava
na prodigicza somma de 7,500 milhõe, das minas do Brazil se
obleve ; porém não foi a administração quom o achou, e mui
singulare cireum taneias prendeu-se a hisloria do seo descobri
mento.

l'res brazileiros haviam ido condemnados, ig-noru-se por que
deliclo,a perpetuo de terra para a parte mai remota do serlão de
Minas, Antonio de Souza, José Félix Gomes e 1'homaz de Souza,

(I) Antos do ter Bornardo da Fonsoea Lelio doscoherto o diamante, jã Sebastião
Lima do Prado o tinba acbado no Ribeiro ~Iansoj afiluente do Jequilinbonba.
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por que a tradição conservou seus nomes, largo tempo pelo inte
rior errl1ram, no" confins ele Goyaz, sem cessar procurando
no fundo dos valles ou no leito dos rio, algum thesouro igno
rado, que os puzesse em estado de solicitar o seu perdão. Tinham
esperança de que conseguiriam descobrir um dia alguma ahun
dante mina de ouro; emprehenderam alguns trabalhos, ou só o
aca o tem parte na sua fortuna? Eis o que nunca se pôde com
pletamente aclarar. O certo é que havendo deva gado por espaço
de 6 allnos sem descobrir cousa alguma, os nossos c1estert'ados
chegarürn em o noroe te a borda de um riacho chamado Abaelé,
situado a 90 leguas pouco mais ou meno" do Serro Frio. A tradi·
ção rerere que eIles s60uro buscavam no leito deste riacho,quando
acharam um diamante, que pezava quasi uma onça.

Sem embargo da incerteza, que acerca lo vprdacleiro valor
desta pedra conservavam, exactamente por causa do seu tamanho
grande foi o jubilo que experimentaram. Depositaram a sua con·
fiança em nm, cura que o acompanhou á Villa Bica a entregar
o eliamante de Abaelé ao Governador geral das minas, que mau
dou congregar uma commis ão especial, fI qual, depoi~ ele maduro
exame decidiu que a sobre dita pedra era o mais rico pre ente,
que o Brazil até então havia feito á Coroa de Portugal. Os Ires
degradados obtiveram um pe.rd50 provizorio, e o eura, com o rico
depo.ito, que nas fl'llllteiras de Goyaz havia recebido em conti·
nente partia para Lisbôa, onde o ramoso diamante do Abaeté
excitou grnnde admiração; em nenhum th souro real havia um
diamante d'aquelle tamanhl) ; e segundo dizem, ~lguns previle
g-io obteve o eccle iastico, que delle ern portador. Pelo que toca
á Felix Gomes e seus companheiro, á historia não diz que se lhe
entregasse a menor recompensa. Sabido sómente que roi ralifl·
ficado o perdão, que o Governador de Villa Rica lhes conce
dera.

Um destacamento foi sem demora enviado para ás margens de
Abaeté, que em continente se entregou á explora :ia; porém
atéo presente, não e tem n'elle achado mais do que pedras de
um tamanho vulg<lr, em cujo brilho nada tem de notave!.

Por magniflco qne possa ser um diamante tal como o qLle aqui
mencionamos entende-se quão diilici! é utilizal-o de modo conve
niente, mesmo em um traje e plendido. EI·Rei D. João VI que
sobre manias gostava da pedras preciozas mandou furar o sobre·
dito Diamante, que suspenso trazia ao pe coça 110S dias de cere
monia .•

(Fcl'?wnd Dias) - HISTORIA DO BRASIL.

Lavra dialDanl:ina da serra J:tacalDbirussú

« A serra de Santo Antonio de lLacambirussú, conhecida abre·
viadamente com o nome de Serra, ficou comprehendida na
demarca!,o'ão diamantina pertencente ao termo de Minas Novas.
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Logo que houve noticia do apparecimento de di~mantês alli, a
guarda de suas terras foi confiada e recommendada ao commis
sario de Minas Novas nomeado pelo intendente, a quem e te de
feriu as delegações precizas, para hahilital-a a evitar que fos em
minerada por garimpeiros: para esse fim poz á sua disposição
um destamento de 35 praças, que continuadamente patrulbavam
as lavras.

Por muitos annos a «Estracçào. não se animoll a eXllorDl'
aquelles terrenos, recei[lndo que não dessem interesses superiores
ás despezas; e porque as recom mendaliões da directoria de
Lisbôa eram de não alTiscar-se a administração em explorações
novas de resultado incenD. emquanto existissem serviços já
conhecidos no Tijuco e lagares vizinhos.

Mas em i78i constou que na serra iam apparecendo diamantes
ou abundancia, descobertas pelos garimpeiros. Estes comman
dadrs por um celebre e intrepido cbefe denominado João Costa,
haviam invadido as terras diamantinas depois de terem batido e
expulsado as forças destaeadas pCli-a a sua guarda. Com esta no
ticia a junLa diDmaotina dertermiuou que o caixa e administrDdol'
geral dos servi 'os do Tijuco, Miguel Ribeiro de Araujo, sClhisse á
examinar o terreuo li tentDl' uma exploração em ponLo pequeno
por conta da fazenda real, lev;lOdo para auxilial-o a tropa que
trabalhava no carrego Caethe-mirim e trinta praça de dragões,
com autorização de recrutar IllUis o numero de "ente necessal'ia
e reunir-se ao destacamento de Minas No\ras. Os garimpeiros logo
que tiveram noticia do refor~o que ia ú sua có ta, retiraram-se e
sabiram á procura de novos serviço em outros Jogares.

Deram lucros vantajosos as primeiras explol-ações tentadas na
serra; e como a mineraçiio promettia ainda melhorar, resolveu a
junta tentar levar mais importante para o qual mandou o feitor
João Ferreira Coelho eom segunda tropn de i50 tralJalbadores,
Esta deliberação foi posteriormente approvada pela directoria, e
assim estabeleceram·se na serra os serviços d,1 estracção, que
continuaram por muitos annos .•

( DR. FILIClO DOS SANTO., ME~IORIA SOBRE O DISTRICTO DIAMANTINO DA
COMARCA DO SERRO FRIO).

Lavra diamantina do Pagão

« No anno de 1.824, um garimpeiro, Ignacio Martins, com a batêa
na cabeça e ai mocafl'e aos bom13ros, percorria as margens do
Caeteme-rim, rio P;lrdo e Pagão em busca do uma faisljUeira. Os
mineiros em gemI ainda nã'l conbeciam outras jazidas de dia·
mante, além 'dos Jeitos dos rios, gupiaras e taboJeiros, isto é, os
terrenos de alluvi:io.

O garimpo então era fracam6nte perseguido, ou quasi tole
rado. A influencia da Jiberdade tinha penetrado até no centro de
nossas de erta serranias.
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Ignacio MarLins ba muitos dias que nlio extrabia um ó dia·
mante. Vagava incerto pelos campos e brenha" : acabara-se sua
provisão e não lhe restava um vinlem para fazer o sacco (1).

TesLe estado aLrave sava o alto do Pagão. Tinha ebuvido. Um
fio d'agua, que cabia em uma pequena bacia formada na rocha
pelas enxurradas, alLrahiu-lhe a atL~n ão. Parou e assentou-se
junlo. Depois, como por disLracção, encbeu a batêa de um pouco
de oorcrulho bravo, que apanhou ao aca o do mesmo lagar onde
se assentara. Era um gorgulho, que os mineiros chamam dente de
cão, composto de peda~os de quartzo arenozo i1speros, de fórmas
irregulares, angulosos, envolvidos em um saibro gro so, pesado
e com pouca telTa. E le gorgulbo é ordiuariamenLe pobre.
I~nacio l\Jartins poz·se a laval-o sem esperanca, e como dissemos,
distrahidamenLe. -

Moveu a balêa com esse movimenLo circular, agil, engraçado,
que só os mineiros sabem executar, e só os mineiros sabem apre
ciar; no sess((1' das pedras achou um diamante. Talvez fosse
algum dlamanle rolado, ou exlrnvindo de nlgum outro serviço
superior, pemou o garimpeiro. Continuou n lavar, e achou ouLro
diamante, depois ouLros e outros. Niio lhe resLava mais duvida:
o gargulbo era riquissimo. ESLava descoberta a celebre Lavra do
Pa.qct:o.

O garimpeiro, que momenlos nutes não possuia um violem
para faze?' o sacco, achava-se agora rico. A' lardc sahiu com o
picurí (2) cheio, e foi pernoitar })a Chapada. Prodigo e inconside
rado, como todos os g,lrimpeiros, ne sa noite deu um esplendido
batugue aos seus c nhecidus, em que gastou muito vinho Ono .
. No dia sep-ninte communicou sua descoberta a um irmão, e

partiram os dous para o Pa~âo. A' noite voltaram e conti
nuaram a gastar com predigalidade. Assim muitos dias e muiLas
noites.

O povo da Chapadn admirava- e de ver Ignacio Martins empre
com dinheiro e diamantes, ma ignoravn donde os eXLrnhin;
porque o garimpeiro, para niio torn~r patpllLe o eu descoberto,
sempre tomava um rumo diiTerenLe ~o snhir da povoação. Um
dia nlguns curiosos o seguiram occullamenLe, expreiLaram e
viram-no Lrabnlh.,ndo no alto do Pagão.

Logo o segredo Ocou de,coberto, e immens05 povos lla Cha·
pada e logares cil'cumvizinhos, apercebidos de batêas e almo
r.ore', para nlli correram a trabalhar.

a Pagão é uma des,ns bizarr<ls anomalias, que algumas vezes
apresentam a lavras di[lmantinas. Nesse gorgulho bravo, rude,
sempre pobre em oulros lagares chamado dente de cão, havia uma
riqueza immenS11.

(i) Fazer o sacco, om linguagem mine!l'a, quer dizor: p"over-so de manti
menlos.

ri) PiClIá é uma poquena peça Oca cilindrica, do chif,'o, ondo qualquer
oulm maIoria, om que os mineiros costumam guardar os diamantes quo ex
trabem.
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Em uma vasta extensão de cam po, no alto do Pag-ão, o goro
gulho alastrava-se superficialmente sem cobe'l'tct ele destnnzte ('1),
na fórma de uma camada pouco espessa por cima da pissarr;).
Esta situação anomala fez dizer-se, quando correu a primeira
noticia da descoberta, que os diamantes colhiam-se nas raizes do
capim; espressão exagerada para designar a riqueza do lagar.
A unica e fraca formação era (erl'ctgcm e caco de telha. (2) l)

(DI-, Felicio dos Santos'- ME)'1ORIA SOURE O DISTRICTO DIA)IANTINO DO
SERRO FlUO,) •

Lavra dialUan'tina do lUorro de Santo
Antonio

«O morro de Santo Antonio, em cujo declive estava edificado o
arraial do Tijuco, foi sempre considerado de terras puramente
auriferas. E' extremado ao nascente pelo valia, que banham o
carrego de S. Francisco e o Rio Grande; ao sul e ao occidente
pelos carregas das Bicas e Piruruca; e ao norte segue ondeando
graciosamente até perder-se nos valles do Rio das Pedras, No cimo
da extremidade meridional do morro e tende-se uma pittoresca ê
deliciosa planura, quebrando-se abruptamente pelo lado do sul,
e descendo para o orien~e em seu declive. Na época de que
tratamos, o Tijuco só occupava o centro da vertente oriental;
mas depois foi subindo: estendeu um braço pelas ruas da Gloria,
Luz e S, Francisco, outro p<3las ruas das Mercês e da Romana,
esses mostraram-se no alto da planura, que hoje se vê toda ro
deada de alegres pequenas habitações.

Consta-se que no ponto mais cnlminante desta planura ele
vava-se outr'ora, ao tempo do decoabrimento do Tijuco, um ma
gnifico e gigantesco coqueiro, que se avistava de longe balauçando
sua soberba ramagem no borizonte. Os indios davam-lhe uma
idade fabulosa, e veneravam como uma arvore sagrada, de
baixo de cuja sombra reuniam-Sê os chefes guerreiros. quando
tinham de tomar alguma deliberação importante. Obrigados a
fugir ante os invasores de sua patria, a sa&radapalmeira cahiu
no poder destes, que a cortaram como objecto de supresliçiio e
idolatria, e no lagar plantaram um cruzeiro que tem sido reno
vado até no sos dias, Era com o sagrado symbolo da redempção,
que o ávido portuguez, assignalava suas usurpações.

Presentemente a vertente oriental do morro de Santo Antonio
está quasi toda coberta de edificios, á excepç:io sómente do ponto
mais elevado, impr'opriamenLe denominado Gu.piarct, que pela es
cabrosidade e declive rapido e precipiLoSO do terreno ainda se
conserva inhabitado. Essa gupiara foi riquissima em ouro, com

(1) Terra Ínulil quo de ordinario cobre o cascalho.
(2) Mineraes ferçuginosos quo so onéonlram no cascalho.

39
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quanto só fosse explorada a superficie de seu terreno e os cabeços
on bocas dos seus vieiros; que ainda estão virgtlns, por se terem
profundado e a,'sim dilTicultado _Uil eXJ,Jlora,ão,

Em UlJ,O quando eln cons8qucncia da repre~entação, que os
povos do di tl'icto dirigiram a El-Rei, e desempediram algumas
lavl'ils auriferas, foi a da Gupiarn concedida á uma sociedade cha
mada da - L'LVI'Ct da Ro,Üt, que a explorou por muitos annos
até :1752; e para lavrar tirou um relro d'agua do rio d,lS Pedras,
de exlen ão de mais de uma legua, que é o que ainda hOJe aLJas
tece a cidade. Em :1755 Antonio Leal da Rosa e Cario J'Jsé Pd
reira requerernm licença para poderem lIlinel'ar na Gupi;,ra, vi to
ser lavra desempedida, e c 'tarem prohiLJida as fai queiras.
O fi 'cal a quem o intendente mandou informal' respondeu que
convinha dar-se licença para o; peticiona rios u arem de uma
mina por baixo do chão de que até o presente se não tem mado,
afim não só de tirarem ouro, mas de fazerem exemplo para os
mai , que se anima sem a fazer semelhante serviço .•

O despacho do intendente foi o seguinte:
« Podem os supplicantes dar as minas que forem precisa, com

a declaração que os negl'os sejam feilol'isados por homens brancos,
sob pena de serem confiscados; ficando outrosim obl'igados a
admittir nas suas minas a terça parte dos faiscadores a que as
meSlllas derem logar. • '

Esta l&,vra passou depois a ser propriedade de varios outros
concessional'io'; mas por falta de recursos e conhecimento do
systema de mineração púr meiu de minas e galerias subtel"l'aneas,
seus vieiros nunca foram explorarios. O Dr. José Vieira do
Couto, encarregado pela Rainha D. Mal'ia [dt: fazer exnmes mi
neralogicos e metallurgicos na capitania de Mina em :1796, Insti
mava com justa razão a ignoraocia dos mineiros, e o caminho
errado que seguil'am no methoio de mineração, incapazes de
fazer qualquer tl'abalho importante.

O que elle então dizia é applicavel ao nosso estado actual;
porque nossa ignorancia, nossos erros inft:!izmen te ainda s:io os
mesmos, e nenhum passo temos dado no conheoimento da mine
ralogia e na arle de mineral',

Na Gupiara do morro de Santo Antonio a jazida ou deposito de
ouro é original.

Sua uperficie compõe-se de um lastro mais ou menos espesso,
conforme os logares, de terras _aibrozas, cretaceas e argillosas,
de envolta com fragmentos de mica e quartzo, de fórma an
guIar; o ouro tem a mesma fórma angular, com bordas agud;ls.
inteiramente diver,o do que se enconlra nos leito dos rios e
corregos, e nos terrenos de alluvião, onde as folheIas têm a
bordll quebr~das e arredondada, o .que mo'tra ter ~ido relaLlo.
Ahi ainda se observlJm os silldos deixado pelas linha~ ja explo
rada , que constituem as cabeças ou sahidas dos vieiras que pro
fundavam, e ora serpeam descobertos em mêandros para cima da
piçarra, acompanhando os altos-baixos do terreno, ora desap-
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parecem por entre fendas que mostram a separação das rochas
estratificadas. O estado de nudez destas rochas em alguns la
gares e as quebradas das terras em oUlros indicam o resultado
dos estragos lentos e successivos dos agentes naluraes em épooas,
que não será passiveI determinar .•

(DI'. 1i'elicio dos Santos - MEMOR[A SOBRE o DjSTRlCTO D[AMANT[NG
no SERRO FRIO. )

• O mOITa de Santo Antonio, em cuja encosta oriental acha-se
edificada a cidade Diamnnlinn, desce por esse lõlQO até o pequeno
carrego, empbaticamente denominado - nio Grande, apezar de
engro,;sado pejo ~. Francisco, que vai ap<lnhar os manancilles que
vertem da piLtore. ca . erra fronleira do mesmo nome. O Piruruca
o fraldeja pelos lados Lia sul e do occidente, torcendo-se em
engraçados meand,·os at~ [l distancia de um quarlo de legua
onde perde o nome, absorvido pelo Rio Grande. São bellos
esses dous carregas descendo placidos com suas aguas crysta
linas, que deixam ver o leill) de alvissima al'êa, estrellado de
lindos seixos tl'ansparenles e cryst,iIlisad'ls, semelhando o
diamante, com seus monticulos de pedrD depositadas Das mar·
gens pelos mineiros que exploram·lhe o veio, oom seus valles
adjacentes sempre a!l'atifados de vivaces flores em todas as es
tações do anno, como ,e só conhecessem a primavera. Sãu bem
lindos, circulando a Diam:mlina que desvanece, como a don
zelia enamorada, do rico collar que cinge-lhe acolia.

Ao norte, o morro de Santo Antonio vai ondeando nté perder.se
e nivelar-se com os campos do Rio das Pedras. No alto estende-se
uma vasta planura, quasi Ioda occupada por apraziveis quintas
com soberbos pontos de vistas para todos os lados.

Os indios davam-lhe o nome de lbytyra, que quer dizer monte,
ottteil'o sem mais adjectivo, como se fóra o monte por excel
lencia. O Ibytyra nesse tempo, antes de ter sido conquistado e
demarcado com a cruz ou com o pellorinho, era coberto de uma
immensa matla virgem, espessa, sombria só habitad~ por animaes
bravios, ou pelo indio feroz (lntropopbago. Onde hoje vemos
magnillcos edificios exi,;tia a humilde taba indiana constl'l1ida de
ramos de palmeiras. Vêde as ruas Direila (Ilpezar de ser a mais
tortuosa). do Contracto, do Carmo, do Bomfim: por ahi descia
o índio a malnr a onça, fi panteru, il anta, o jaguar occultos nos
seus covis, ou a caçar o jaburú, o jabuti, e as araras que davam
lhes [lS lindas plumas de seus cocares; as ruas do Macáo, Cha
fariz, S. Francbco, Cavalhada, descendo da Gupiara até o Rio
Grande, eram UIO vasto tremedal com o nome de Tyjuc'upab1, que
no tempo das aguas alagavn-se, tornava-se intransitavel e servia
como de barreira ás feras ãcossadas pelos índios, que subiam pelo
desfiladeiro apertado ollde é hoje o arraial-de-Uaixo.

Nos primeiros annos do seculo passado, urna bandeira de aven
tureiros portuguezes, mamelucos e sertanistas filhos de S. Paulo.
muitos dos quaes talvez sahidos do arraial da Conceição', que
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acabavam de estabelecer, que depois foi villa do Principe e hoje
cidade do Seno, apercebidos de in trumentos de mineração,
vieram atravessando serras, maLtas, rios caudalosos, e, cbegando
ás bordas do Jequitiubonha, na paragem que hoje tem o nome ele
Coronel, deram priucipio a um pequeno estabelecimento de mi
neração ; mas avexados pelas l'ebres endemica que ahi soem
grassar no tempo das chuvas, provenieutes dos detrictos vegetaes
que com as enchentes se depositam e apodrecem nas lizirias, le
vantaram tendas, seguiram rio-obaixo e chegaram no corrr.go
da Hatyba, que baptisaram por Santa Maria. O nome indigena
eslá indicando que os aventureiros ahi não se podinm demorar;
si~ninca pedl'egal, por c.auso dos muitos rochedos que cobrem o
sala. A mineração ero, pois, diillcil, e quem linha terreno
ricos e ainda virgens a explorar não perdia tempo quebrando
pedras.

Oude se achavam? Era preci o sabêl-o para uiio perderem o
rumo. Mas não traziam bussola, 11ão possuíam relogio, não co
nheciam as estrellas; e para que ~ Olhavam para o Ilambé que
nssoberbava-se sobrnnceiro no horizon te com seu pico sempre
coroado de vapores, como o cone gigante co de um vai cão ex
tincto perfurando as nuveus. Em o gr~lIlito I,harol dos viajantes;
era Q centro de um circulo de sessentn leguas de diametro que
podiam revolver sem receio de extraviarem·se.

Orientados pela visLa do ILambé, deixaram o Jequiliuhonha,
que não puderam passar; e, dirigindo-as para o occidpnte, su
IJiram a serro que, como uma immema aureola, costêa o rio
acompanhando suas vollas e torcicollos. Depoi do um dia de
jOl'Uada penivel por terreno invios, fragoso., quasi intran Ha
veis, costeando serras, evitando paús, voleando rios, chegnram
á conlluencia do Pirul'Ucn e do Rio Grande. Por qual dos dous
correges deviam subir? ão havia razão de preferencia. Uns opi
navam pela direita, outros pcla esquerda; cumpria decidir-se a
duvida. Louvanlm-se no acaso. Desenrolaram a bandeira, quc
levantaram ao ar ; o vento soprava de sudoeste; a ilammula vol
tou-se para esquerda; foi interpretado como um signal da Pro
videncia e os aventnreiros seguiram pelo Piruruca acima.

Eram homens ou,ados e inLrepidos esses aventureires, de von
tade constante, pertinaz, inabalavel. Ceg-os pela ambição do
ouro, arro Lavam os maiores perigos. Não temiam o tempo, as
esta('ões, a ch nva, II secca, o frio, o calor, os animaes ferozes, re·
ptis que davam a morte quasi instanLouea, insectos que mordiam
produzindo a dor da qneimadnra, e mais que tudo o indomito e
vingativo indio antropophag-o qne disputava-lbes o terreno palmo
a palmo, em guerra renhida e porl1;lda, devorando-lhes os pri
sioneiros. Viajavam por esses deserLos, descnidados e imprevi
dentes, como se nada devessem receiu. Para elllls nno haviam
IJosques impenetraveis, serras alcantiladas, rios caudalosos, pre·
cipicios, abYRmos insondaveis. Se não tinham o que comer, roiam
as raizes das arvores, apauhavam os lagarthos, as cobras, os sapos
que.encontravam no caminho; servia-lhes tudo o qlle era capaz
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de alimental·os ; se não tinham o que beber. sugavam o sangue
dos nnimaes que ll1ntavnm, ma cavnm folhns silvestres ou fructas
ncres do campo. Já eram homens meio barbaros, qun i de peno
didos da sociedade, fallnndo n lingungem dos índios, adoptando
muitos de seus costumes, seguindo muitas de suas crenças, nd·
mirando a sua vida e procurando imitai-os. "Muilns ser1'3s, muitos
rios, muitos lagares que conbecemos com nomes indigenas, fo
ram baptisados por elles. Taes eram em gernl, os primeiros des
cobridores das ricas minns do Brazil.

Como diziamos, guiados pela sorte, seguiram Pirurucn acima,
Subiram nté quasi suas cabeceira. A noite cabia. Levanlaram
barracns e nlli pernoitaram,

No dia seguinLe fizeram uma provn, Apanharam no leito do
carrego um saibro gros o, claro, de envo!Ln com pedras miudas:
é o que se chamn 1Jirul'uCCt em lingungem de mineração e que
deu o nome ao carrego; a pnlavrn parece indigena, Os mineiro
~uiLas vezes usam, por semelhan a, da palavra c{tn.QiCCt para de
signarem o mesmo corpo mineral. Lavaram-o'o e encontraram
ouro, muito ouro. Eotão trntarall1 logo de se e. Labelecer.

Exploraram as margens e conhecel'am que lambem eram ricas.
Corre a noticia do descoberlo, Chegnm outros nventureil'o da

Conceição e circumvisinhançá, O Lerreno é va to e promelte ac
commod:lr a todos, e por is o não apparecem di senl;ões e rilrali
dades. A popula ão vni-se nugmenLnndo, levantam-se nIguus
colmados ou rnocl10s, e o lagar em bl'eve oa'erece o a peclo de um
pequeno n)'fnjnl. Ern costume de nossos anLepassados, Jevan tnrem
logo um pellollrinho quando se fixavam em qualquer parte com
in tenção de fuudlll'em um arraial,

Desgraçadamente o brazileiros não ignoram que pellourinho é
uma picota que se levnnla em um lagar bem publico, com uma
argola de ferro presa no aHo, onde amarram-se os escravos para
serem surrados com bac{tlhaos, Nas no sas villas o cidades ainda
se vê esse signal de barbaria dn nctualidade.

Os nossus aventnreil'Os IOVDllLal'll111 11 pellollrinho na margem do
Pil'uruca, quo logo bapti aram por COl'I'l'ljO do Pellolo'inho, deno
minnção que con ervou-se por muito tempo e se eocontrn nos
papeis antigo- dn admini lração Diamantina. Felizmente, pOl'ém
o bom senso do publico, ou quer que ~eja que ignoramos e nem
trataremos de investigar, resistiu ii e- a innov~ção, e hoje o car
rego é só conhecido pelo seu nome pI'imitivo,

Pouco tempo depois do e LabeJecinlOnto desta peQuena popu
lação, uma outra bandeirn de aventureiro~, eguindo quasi o
mesmo raleiro da primeirn. chegavn ao me'mo ponto da con
J1nencin do Rio Grande e Piruruca. Não havia mais que hesitar:
o lado esquerdo a Lnvn occupado, seguiram pelo direito, !lia
Grande acima,

Iam fraldejando o morro que os indios denOl11innvam Ibytyra,
quando e~barraram aote um V3 lo tremedal que não puderam ntra
ves 'DI', por cima do qunl erpeava um peQueno nrroio que, nas
cendo no meio do flanco oriental, ia logo perder-se no !lia
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Grande. Tyjucupnba chamava-se o tremedal, e Tejuco o pequeno
arroio, que quer dizei' lama.

Conta-se que um fOl'moso galheiro. já de longe acossado por
um caçanor da horda aventureira, fôrll morto alolado no T1Jju
cupaba; tirado parôl fóra, encontrarum-se algumas folhetas de
ouro no bano que o enlame"va.

Verdadeira ou falsu anedota) o certo é que linba-se descoberto
no Ibytyru uma rica lavra. As terras auriferas estendiam-se
desde a raiz do morro alé o alto ria Gupiara) depois espraiavam-so
pelas margens e leitos do Rio Grande e S. Frnncisco. Eram tão
ricas que se catavam folhelas sem o traiJalho da lavagem. -

O carrego dI) Tejuco ainda era mais rico e naluralmente, por
que ahi corriam as aguas nativas e pluviaes do flanco do morro:
era como um bolinete formado peja nalureza, onde se revolviam
as terras auriferas que, desfeitas, corriam, licando depositado no
fundo o ouro, como materia mais pesada. .

A horda aventureira, com o descoherto da I<lvra, fez o seu pri
meiro estabelecimento na margem direita do Tejuco, no lagar a
que deram o nome de BUI',qalhao, que ainda hoje conserva e
cuja significa~ão e etymologiu ignoramos.

Com a noticia das riCIuezlls Lia novo descoberto, como succe
dera no Piruruca chegaram oulros mineiros, e ;1 população foi-se
aug-menlando o derra filando pela vel'len le do morro.

Eram pois duas po\'oações ainda nascelltes, ainda fracas, ainda
baldas de recursos e de forças sufficientes para, no meio de um
desert(l infesLado de illiUligos IlDcarniçados, os illdigenas, potlereJlI
subsistir sppal·aclas. CaD vin Iln que S/~ reun issem. O 'I'ej ueo, em bora
mais recenie, era mais populoso. olTerecia lavra mais l'ici.ls. m~is

vastas, mais duradouras; o Piruruca allegava a prioridade de 'en
descoberto e da erec~ão do pellourinho. Mas a utilidade prevaleceu
sobre a etiquela: o Pil'Uruca cedeu, a sua populal,'lh' pas~ou-se para
o Tejuco: o pelJourinho foi arrancado; ignoramos em que lagar róra
novamente levantado :-não temos o menor empenho em sabei-o.

Com este aCI:rescimo de popllla\~i'io o de indu,Lria, o Tejuco co
meçou a tornar-se impol'lanto. Todo o Bw'.qnllino cohriu~se do
colmados. Levantou-se um mais alto. mais 110111 eonstruido, maio
espaçoso, que desLinou-se para calwlla; escolheu-se S"nlo An
tonio pala padroeiro; consagrou-se-Ihe a capella e veio do arraial
da Conceição um ~acerdotp, que fil'oU servindo de cura _O I1sco
já de ha muiLo lanl,'.av:l olhares avidos sobre o 'fejuco : lo~o que
vio que ahi ergnera-~e uma capella, procul'oU um colJrador dos
quinlos reaes; quando viu o sacerdote 'partir, m[lndou o cobra
dor após elle, e chegaralll no IIleSlllO tempo.

Assim o Trjuco conslilui:l-se urraial, tomando o nome do cor
rego jllnlo do qual l'ôra fundado; o Ibyt~ra Oeon-se chnm:lIIdo
mono de SanLO Antonio.

Leiamos agorn um curioso manuscripto, que possuimos, dalaclo
de 1796.> .

( D)-. Feliei/) dos 8a,ntos - ROM,UICE LNOIom A - ACAY ACA.)
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N ova Lorena DiaIU.an-tina
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« A nov~ Loren<1 Diamantina, conhecid~ yulgarmente ora pelo
nome de Se,-tào d? Abaeté, ora 81'I'lân diamantino, occupa um
grande espaço da Provincia de Minas, Ocando·lh para o eu lado
occidental, no seus. confins e muito entranhada pelas des~mpa-
radas terras dos sertões. '

Confina ~o Poente com ~ capitania de Goyaz; ao Nascente
Java·lhe a sua extrema o celebre Rio S. Franci co, o Bamboy ao
Sul; e os rio Paracatú e Preto <Ia Norte. A sua lalo corre entre
{6 grau e meio até 20 e meio, pouco mais ou menos; e desta
maneira vem a ter em comprimen to setenta e dua legua : a sua
largura ao S ptentriiio se prolonga das cabeceira do Paracatú até
;'t Slla foz, e póde ter mais ue 60 leguas; d'a!li correndo ao
Meio dia vai -se sempre e,treitando o terreno até llamboy, onde
a sua extensiio tambem em largura e espaça em muito menos,
que para as- bandas do Norte.

Muitos e grandes rios e ribeiros cortam e atravessam a Nova
Lorena, do quae uns havendo sua fontes e orig-en no Campo
Graude, outros logo por baixo ons fraldas da serra immediata,
tlldos a atraves. am pela sua largura e vão confundir suas aguas
com as do S. Francisco, Bamboy, Andaia, BOI'l'iJchudo, Abaeté o
Paracatú com o ,cu. grande' ramos Santo Antunio, Almas, Rio
do Somno, CalinRa, Rio da Prata, Rio Escuro, Barrn da Egua e
Rio Preto: todos estes rius com mil vertent s e ribeiros que por
elles descem das serras e campos circnml'izinhos aos eus lados,
fertilizam e en opam as terra de te paiz.

Não fallando das immensas prodllcçõe, que podem submi
nistrar um dia á agricultura e á industria drste paiz, vi ta :1 fer
tilidade e moen ão do seu terreuo ; e entre outras em particular,
nilo fallando 110 rico ramo de cultur~ e commercio da baunilha,
que inutilmente naqucllps sertões prodi~a a natureza bruta e
agre te, e que no está mostrando que ajudada da arte e do tra
balho recompensará com abundoza mão a fadiga do agricultor;
não fallando nas numeros~s criações de animaes domesticas de
toda a especie, de que se podem cobrir laf'gas campinas, boje tão
tri -tes, tão ermas e solital'ias ; nào fallando da facil navegação,
que póde pôr em pratica e t mesmo paiz pelos seus grandes
rios, mais ou úlenos navogavois, que tão bastos atalham o seu
territorio, communicando-se com o de S. Franci ·co, e onde neste
vasto canal ou rio abaixo, ou rio acima, acbarão os seus habi
1,antes um certo e lucrozo consumo dos eus efft~itos ; nno fallando
de tas e outras cou as sem,'lhante ,porque ahem muito fóra das
rabls do meu propo>ito. que é só tratar e des r ver este paiz
como mineralllgico; por i o principiaudo já ôI metter pratica
sobre comas <1e miner~log-iil, I) soas ric;, prodllcções, f,.remo
nos o começo pelos diamante. pedra rara, de muito preço, e
da qual a Nova Lorena tanto abunda.
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E' geral esta pedra, ou mais, ou menos, em lodos os rios
acimlt desqriplos, e em todas as pequenas vertentes sem nome,
que nelles se derramam: grandes sommas destas mesmas pedras
tem sido extrahidas :í furtiva por aventureiros, que dis o vivem,
e muito maiores ainda se eXll'ahiriam se não se oppuze se n'isso
o desamparo talaI de gente nesle t.errilorio, e o que ainda mais é
a falta universnl de mantimenlos.
Por~m é certo que não obslan te esta mesma falta, todavia os

lucros das esperanças delles convidam muito aos homens, para
que vencendo todas estas diillculdades, e outras ainda Lambem
não pequenas, como de evitarem ou resistirem li guardas, que
atalaiam estes rios e carregas, se ajuntem em bandos, e se aven
turem pelo meio de tanlos perigos e difficuldades á mineração e
extracção deste genero de riquezas.

Estes diamantes acham-se entre o saibro ou cascalho, que os
rios acarretavam em outro tempo dos montes, e ns conservam
dentro de suas vêas, ou nas sua abas de vizinlJanças. As aguas
destas pedras são de dilferentes côres, umas muito claras, ni
tidas e da feição de prata polida; outras alambreadas, verdeauas
outras, azuladas, e Lambem escuras cor de aço: dizem que
tambem as ha encarnadas, ainda que estas as não vi. Na sua
crystallização se observam muit~s variedades; as pedras pequenas
são as mais regulares pela maior parte; conhecem-se bem as
que são em fórma de duas pyramides unidas pelas suas bases, e
ás quaes cbamam os nossos mineiros Diamantes de pião; as que
são lriang-ulares, chamadas Diamantes em fi.'Jw·[~ de c/wpéo ; as
que tesselladas, ou arredondadas; e todas ellas bem confor
madas, ecom suas faces e angulos bem vivos e disLinctos.

Mas pelo que diz resp~ito ás pedras maiores, estas não guardltm
fórma alguma constante e regular de cryslallização; umas são
redondas e lisas, outras chaltls, outras alongadas, e sempre por
alguma ponta das extremidades mostrando lados abruptos, como
se lhes faltasse a sua continuação, ou algum pedaço. Em muitas
dellas observam-se além disso jaças, pontos interiores negros
ou verdeados ; cousas e tas, que raras vezes se observam nos
diamantes do Serro; porém, de mi tura com todos estes defeitos
conservando'sempre um brilho de fulgor bastantemente vivo.

São mui vulgares estas pedras grandes neste paiz, de sorte quo
quando apparece um diamante de duas, quatro ou mais oitavas
de pe o, não admira a sua appariçflo; têm grandes falhados:
porém, todos estes rios diamanLinos, onde se vão achaI' nem
grandes nem pequenos, aqr.i se topa com urna piuta rica, e logo
o terreno, que se segue, e por muito espaço, não dá nada:
amargurados desg-ostos, com que a natureza rerrêa, intimidn, ou
zomba da cubiça humana I '

( Da. J. V. Couto.)
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Geologia do Diamante

(E:<Lrahido do Amcricall Jou1'IIal ar SCiC1ICC, Janoiro, 1.882)
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• Duas memorias obre este assumpto appareceram ultimamente
no Brazil na lingua portui{ueza : uma pelo professor H. Gorceix,
da qual se deu um resumo no numrro desle jornal cone poodente
ao mez de Setembro, trata ómenle incidelllalmente do diamante;
as suas conclusões são que o diamunte, como o topazio, origina- e
na serie de quartzitos granulares (itacolumito ) e de scbistos un
tuosos t50 larg-amente desenvolvida na provincia de Minas Geraes,
e que o iLacolumito seja talvez a sua matriz original.

N'uma memoria minha publicada nos archivos do Museu Na
cional, vaI. V., e tá discutida a celebre localidade do GrãO Mogol,
onde se encontram os diamantés em quartzito, e prova-se que
delJaixo do nome itacolurnito tem- e confundido dua éries g-eo
logicas bem di tinctas. A série mais antiga, incluindo os quar
tzitos schistosos e ás vezes nexiveis, aos quaes o nome deve f'star
limitado, se acha intercalado com os sebistos untuosos (hydro
micaceos) e itabiritos. A serie mais nova é composta quasi ex
clusivamente de quartzito , que nas suas partes mais finas são
quasi indistinguiveis dos verdadeiros iLacolumitos, mas que em
alguns lagares passa ao conglomerado, contendo seixos de todas
as rochas da ~érie mai antiga. Em toda a região diamantifera
da SeITa do E~pinha\o, este qu~rtzito jaz sobre os margens le
vantada da série inferior, posto que, sendo poucas as localidades
onde se vêm os dois quartzitos em justap05içfio c onde e 150 ao
mesmo tempo claramente distinguíveis um do outro, e ta falta
de concordancia na estracliOcação tem passado desapercebida
ou tem sido notado com duvida.

E tando estabelecida a di tincção entre as duas séries de
quartzitos, mostrei que a rocha diamantifern do Grão Mogol
provllvelmente pertence á série mais nova o diamante, entrando
jtl formado, como outro qualquer seixo, na composição da rocha.

Descrevi a localidade de S. João da Cbapada, onde e t 01 mi
um'ado o diamnnte cm barro. Mostrei que a mina se acha exca
vada no materinl molle resultnnle da decompo ição in situ de
camadas de schisto untuosos, jazendo embaixo de uma camada
de quartziLo (itacoll1mito), que se apresenta na entrada da mina.
O barro diamanti fero não foi expo to in sitt~, mas duas ma sas
que tinham sido de locadas por de moronamenLos foram-me
mostradas por um negr'1, que conhecia bem a mina, affirmando
elle que eram de barro diamantifero legitimo. Uma de tas massas
era preta e molle, revelando, quando quebrada de novo, delgados
leitos alternados de argiJla branca, que parece ser Iithomargia c
de oxido de ferro preto pulverulento.

A outra massa consi -te em uma porção de um veeiro de quartzo
muito fracturado e aLraves ado por laminas brilhantes de ferro
pecular, lendo uma massa de schisio decomposto adhereute a

um lado, e ao outro lado uma ma a de barro vermelho, á qual
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de sua vez adbere uma massa de schisto decomposto. Que essa
massa f1.zia parte de um v,>eiro é fóra de duvida.

O barro verITI foI ho, que. e diz ser diam<lll tifero, é rico em ferro
e, tratado pelo acido, deixa um residuo arena o de grão de quartzo
branco e grão pretos extremamente abuudantes, que, conforme a
determinação do professor J. W. Mallet, da univer idade da Vir
ginia, são pela maior parte tUI'malinas microscopÍl'as. Pequenos
crystaes bexagonaes foram tambelll descriptos por H. HOSfl, n'uma
amostra do barro con tendo um diamun te obtido em S. João pelos
Srs. Reussrr e Claraz o Concl ue-se desta' observaçãe que em
S. Jono o diilmante e arba na sua matriz orig-inal e que esta
matriz é um veeiro de ljLlartzo acomp<lnhado por uma rocha de
nntureza desconheeíela, eontendo ferro e turmalinas, o veieiro
atrnvessando a série dos cbblos untuosos e ilncolumítos.

Dep,ds ela publicação de-las rnemorias, a região dlamantífera foi
vislto,d<l de novo pelo professor GorGeix e por mim, e estas con
clusões f"ram plenHmente confirmada. Uma "mostra da rocha
do Grão Mogul, obtida pela fineza do Dr. Catno Jardim, mo.;tra
claramente um seixo, rolado ao ladu de um diamaute, e o pro
fes ar Gorceix teve a fol'tuna de extrabir, sob sua direcção im
mediata e com touas 11S cautelas nece siJrias, diversos diamantes
do barro da mina de So Joiio.

Perto da Diamantina examinei I1ma lavr;1 em conglomerado
decomposta, que upponbo pertencer á mesma série que o do
Grno Mogol. Em oulras localidade~ perto do rio S. Francisco
acham-se dillrnõ.ntes n'uma região cnmposta de conglomerado
mais moderno, po to que pmvavelrnente de edade palaeozoica, e
na província do Pnranâ elles se acbnm n'lll11a região de gré e
conglomerados ela idade Devonianao Em todos e tes casos o
diamante tem provavelmente sahidu do eu deposito secundaria,
o cog-lomerado.

Jlíaturalmenle todas as rochas mais novas do que a formação
original e formadas dos °eus destroços podem conter o diamante;
a formnção original é provavelmente da edade camboriana. "

(OI'l1illc DCI-by.)

Jazidas de diaanant.es

« As jazidas de diamantes existem nos quartzitos micaceos, ita
columitos de cerLos autores (i) que eu assignalei nos arredores

(i) Dou o nome do qnartzitos ás roclIas formadas de grãos de qnarllito sem ci
monto, misturados om proporçõos nota"cis eom substancias estranhas, mica, chlo
rilo, ferro oligblo, pyriLc ele., !'osonando o Jo gres para as rochas quarLzosas
com cimento calcarco, siliclIso, fOl'ruginosn ele.

Muitas ,-eles o. quarlzllos de Minas são formados quasi inteiramente de quartzo
(sorna. do Caraçu) ; mas nos ponlol em <Iuo não oncoIotroi cimonto alIes são elltão
aranosos o se apPl'oximam mUllo dos vOI'd UJOII'OS grés. Estes oxislOm Lambam ca·
racterisados na lIacia do S. Francisco e próyayelmente em muitos ontros pentos
que ainda não Yisitei.
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de Boa Vigta, e, por conseguinte, no me.mo horizonte geologico
que ,IS do topazio.

Os beryllos e outros minerae estão localizados no rnicachis
tos, scbistos crystalinog, gneiss inrcriore~ aos quartzitos, schis
tos rnicnceo., phyllades, que constituem a maior parte da chapa.
da superior de Minas.

Os quartzitos micaceos do andnr superior começam desde Ouro
Preto, acompanham a l'inha de separação das aauas do S. Fran
cisco das dos rios Doce e JeCJuilinbonba.

Ha certnlllente gubdivi~õe a estabelecer em seu conjuncto;
seus caracteres miner;do~!'ico sflo assá variaveis, mas conservam
sempre um aspecto cnracterislico. Seu esludo sani olJjecto de
um trnbalbo e~pecial; elles têm seu maximo de envolvimento
na parle da bacia do Jeljuitillhonha, onde o terreno dialnan·
tifcros são os mais impor'lautes da provincia.

A partir da cidade da Conceiçiio do Serro, lias vertentes orien·
tal e occidental da linha de seflllrnção da a~ua~, prinl'ipn!mcnte
na primeira, não existe ribeiro ou rio cujo Jeilo não tenha sido
occupndo por ca~calho dinmanLil'ero.

Perto de Ouro Pretu, a exislencin des es depositos é mai CJuc
duvidosa; mn a tiO ou 70 kilomctros ao norte, a alguma dis
taneia da povoação de Cncaps, appnrcre um primeiro loenl, que
tem furnecido diamnnte de Inui pequeua. dimen ·ões. (Não pre
tendendo fner aqui o estutlo tios terreno diamantiferos do
Brnzil, limitar-mp-hci simJJle~nlente a f~lIal' dus reg-iõe por
mim e tudadas, deixando de parte a~ provinrias da Bahia, Para
ná, (Joyaz e r. parte oá. te de !'tlinas Gerlle. : [anlbem não de.,cre
verei o aspecto d~s alluviões que a constilue:n.)

Deixo dessa zona é, pouco mais ou meno" N. S.
A pm:ição de: es deposilOs j:í tinhu feilo nascer a idéa, na maior

parte df\s exploradores, que ,I jazidu primitiva dos diamantes e
acbuva nos itarolumitos; mas nl'm esta l1bstancia, nem os mi
nerae Que a acompanham, forum vistos por elles em suas jazi
das primitivas.

E~ses mineraes, que constituem nas alluviões o guia dos mi
neiras, têm um aspecto p~rLicular e attrahiram no ~a :Ittenção.

QU8ndo o « case:iI ho »d iallJan ti fero acha -se desembara~';Jdo da
argilla, da arei~ e saibro accidentae~, prende-no logo a atten
ção ~ abundnncia ne miner~es titan~dos- rutilo, anat~sio,

rulilo pseuc:lomnrpho do an~tasio, ferro titallado- e tambem a
exi teneia de crystaes roludo de lurm~linas negras e puras ou
atravessadas por zonas de quartzo branco, de ferro ·oligi ·to, quer
em laminas, quer em crI' lJJes oct.. edrico • de ferro magnetico
granulado, e, no Jequitinhonba e algnns dos eus ailluentes, de
rr~gmrnto rolados de klaprotbina, aos quaes se ajuntam, perto
da cidade do· erro, pedaço de plat na, dos quae um de
peso de <llgl1mas gramma me foi tr:lzido por um dos meus dls
cipulos.

São estes, ao meu ver os, 4: satellites » mais importantes do
diamante, os quaes são acompanhados, é verdade, de outros mi-
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neraes, cuja listo. completa foi apresentada por MI'. Damour para
os depositos diamantiferos da provincia da Bahia.

Os tenho constnntemente encontrado, em proporções relaLiva
men te variaveis, nas amostras que pOSSllO de proveniencia
cerLa,

Como os diamantes, elIes ~e encontram, as mais das vezes, em
fragmentos rolados e muito mai usndos; com tudo, algumas
vezes, pl'incipalmente qu,1ndo nos approximamos da parLe supe·
rior da bacia dos aflluentes do JequiLinhonha, elles se apresen
tam em cry Laos bem conservado,

Como prova da ligação intima do diamante e dos oxydos de
ti tanio, cltllrei 'ai nela o facLo de ter encontrado um crystal de
allntasio onde se achava encravado um pequeno diamante,

Nem um nem outro me pareciam rolados, e não acredito quo
o diamanLe tenha podido peneLrar no crystal de anatasio acci·
den tal men te,

A jazida primitiva de;;ses mineraes é facil de descobrir-se.
Perto da cidade de Diamantina os veieiros de quartzo são

abundantes eo rutilo alti existe coustunLerhente, e a algumas
leguns ao norte acham-se nesta mesma rocha crystaes volumosos
octaed ricos úessa substaucia,

O ferro oligi to, o oxydo de ferro magnetico acham·se nas
mesmas condiçõe . A klaprothiua, n?ío só eSLá junta ao quartzo
em um pequeno eorrego perto da cidade de DiamanLi na, como
Larl!bem peneLra os quartzitos encaixantes, substituindo a
mica.

EmfJm o proprio diamante exi te em quarlzitos idenlicos
áqllelles dessa região perto da cidade de Gl'ão 1\1ogolo a 600 ou
700 kilometros ao N (1e ouro Prelo, Este facto já fõra apresen
tado pelos exploradores que me precederam e até uma exploração
já foi tenlada,

No mnseu do Rio de Janeiro, nm dos directores, MI', d'Orville
Del'by, enconll'ara uma amo Lru, sem rotulo, de um quartzito,
cujo a pecto não me deixava duvida sobre a proveniellcia, con
tendo um di[lmante encrav[lrlo na mnS5a. Finalmente, devo ao
SI', engenheiro Catão Jnrdim (1), qne fez-me o obsequio de em·
prehender trabalhos ele pesquiza, duas de quartzitos com diaman
tes encravados.

As pesquizas, ainda que mui trabalhosas, continuarão, espero,
a fomecer outras amostras,

Po so, porém, já aml'mal' que existe o diamante nos quartzitos
de sa região,

A roch[l é formada de gruos de quartzo ilTegulares, no meio dos
quaes apparecem nodulos byalinos do mesmo mineral e alguns

(l) ,APPl'ovoilo a occasião para agl'adeeer ao Dr, Calão jardim, engenhei.,o do
5.0 d.~triC,lo, todos os sorviços pai' alie prestados :i oscola de minas de Olll'O Prato
o :i se.one.a, A elle dava ttlna gl'an,Je parte das I'oehas o depositos dinmantiferos
'lHe possuo; som elle ser-me,ha impossivol pl'osegllil' em mells trabalhos, Seja-mo
tambem permiltido assignalal' aqui o nome do Dr. Maros Guia a todos quc se inle
l'cssam pala geologia do Brazil.
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pequenos crystaes engastados na massa, entro os quaes o
diamante.

Palhetas de mica ou substancia verde, analogas :íquollas que
acomlJanham os quartzilos de3se andar, formam camadas delga·
das, determ inando crivageus fdceis.

A coo relação que faço do. terrenos diamanLiferos de Grão
Mogol aos quartzitos metamorphico dos arredores de Ouro Preto
e tã ba.eada :obre o aspecto crystalino dessas rochas, presenc:a
das mesmas materias micaceas ou cillorilosas, di postas em cama
das delgadas como nes'as, e sobre a continuidade de semelhantes
formações observadas de Ouro Preto a Diamantina. Devo, portun
to, notar qne existem no ta mesma região deposito mais moder
nos, indicados por MI'. d'Orville Derby, que os de~ig-na pelo nOllle
de.lJl'és e pudin.tlas. Obsorvei -os, como elle, ao redor de Dia manti
na, e não seria impo sivel que elle ta 111 I:;em contenham diamantes;
masjuIgo-os nesse caso em condições analoga úquelJas em que
e acham nos depositos do aIluviões.

O horizonte geologico desses grês ou quarLzilO , assim como os
que existem em pontos culminantes da erras do I1acolumy e do
Caraça, tem sido indicado como pertencendo á êpoca terciaria.
Não tratarei aqui dessa questão, re ervando manifestar minha
opinião sobre este assumpto, depois de ter feilo o e tudo completo
das bacias fos eis terciarias do Gandarela e Fonseca, onde e pero
achar um pon to de referencia.

Em uma elas amo ·tras do qual'lzito com diamante, vê-se só
menta uma parte doste; suas faces são rugosas; ê achatado e
apre enta-se sob a fórma do dodecaedro rhombGidaJ, com modi
ficacões nas arestas.

Ein outro frao"men to de rocha, uma pequena facela curva é
unicamente visivel.

A' primeira vista os fragmentos de quartzitos 30 redor do dia
mante não me pareciam mais metamorphose3dos do que aq ueJles
em que es;;a substancia não existia.

Dahi uma primeira hypothese emiltida por mim: pensava que
o quartzo e o diamante j~ exi Liam quando a rocha arenosa primi
tiva se consolidou.

rn estudo mais acurado leva ·me a não adoptar essa primeira
opinião.

O quartzilo, n50 só nos fragmenlo em que o diamante é vi ivel,
como tamhem llaquelIes das regiões vizinhas, ê mais compacto,
mais rico em qU1lrtzo hialino ou crystalisado.

Em uma da amostras o diamante está c..llocado no meio de um
pequeno veieiro de qUilrtzo vidroso, com traços de mica, qne
atrave sa o fragmento e se distingue claramente, por sua côr, do
resto da rocha.

Acha -se tão intimamente ligado áquelIe que para separaI-o se
ria preciso reduzil-o a pó.

Insisto sobre este pon to, para bem provar que não constitue um
facto accidentaJ- que o diamante não penetrou na rocha rolando
sobre sua superficie~ e para mostrar as difficuldaues d'uma ex-
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plornção, para a qual regra alguma tem sido indicada para guiai'
o mineiro.

Essses quartzitos têm o mesmo facie~ que aquelles dos arre
dores de Ouro Preto, particularmente (1.0 ItacoluOlY, os qUélBS são
alfectarlos em geral de uma deslocação EO como os terreno$ da
hacia do Jequitinl1onha.

A e ses caracteres commuus de jazida entre os topazios e dia
mantes da provincia de l\1inas Geraes dever-se-l1ia ajuntar um
facto já as ignalado pOI' l\1rs. Heuser e Claraz e que infelizmente
nlio tenl10 podido ainda· estudar eom o cuidado que merer.e; o
diamante tem sido tambem achado em uma arg-illa uranca ana
Joga á li thomargia, no meio dlls quartzitos, a 60 kilometros a oeste
de Di~mAntina, no arraial de S. João da Ch:lparla.

E,ta argill'J é acompanhada de crystaes não rolados de quartzo
e e'tá em contacto com vt!Íeiros de qU'lrLZO fragmentado atraves
sado por zonas de ferro oligisto specular. Uma cala de:10 a 15m

de profundidade al1i existente era dirigida ao NO SE.
Para os geologos que aSFignidaram em primeiro lagar es a ja

zidas, a Jithomarg-ia provinha da alteração dos scl1istos interca·
lados no meio dos quartzitos. E' a mesma origem que tenho
attribuido á lilhomargia que acompanha constantemeute os to
pnios.

Ter-se-hiam assim jazidas de topazios e de diamantes nas mesmas
rocha' acoropanhadns de mineraes analogos.

Dever-se- hia concluir dahi que elles têm a mesma origem e a
mesma idade?

Não me aventurarei Ainda a eslabelecer parallelo tão contrario
á idéas que parecem dever ser adoptadas sobre a formação do
diamante no Cabo e no Ural.

Além di 'so, a idade dos diversos terreuos de Minas é das mais
difficeis a determinai'.

Nos schistos e uos quartzitos nunCa encontrei vestigios de
fos eis.

Nos caloareos de S. Francisoo, que oonsidero oomo lhes sendo
superior e que pertenr'em á mesma serie, MI'. d'Orl'ille Derby
enoontrou fragmento de coraes dos g-eneros «Favosites e Chce
tetes », o quaes mosLram que elles pertencem á epooa palceozoioa
e nua á mesozoica, como se Lem adm.ittido geralmente até ao pre
senLe.

Restam para guia as direcçõos dos levantamentos.
O desloeameuLo ao qual pertenceriam as jazidas'de topazios é

dÍl'i~ido E f5° a 20· N Otl EN F., direcção do levantamenLo ao
qual tem sido dado o nome de systema da Mantiqueir;', cal locado
entre os depo. iLos secundarios e teroiarios e ao qual pertencem
veieiros e dikes de dioriLos, segundo a opinião do SI'. Liais.

As I'ol,bas comprehendidas sob esta denominal;ão lia de uma
frequencia eKLrema, Lanto na pl'llvinoin de Minas Geraes como nas
de S. Paulo e Rio Grande do Sul, e estiío nesta ulLima em rel1ç.ão
com jazidas de oobre.

Seu aspecto é variadissiplO, mas merecem estudo especial.
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Elias são encontradas formando dykes, nos quartzitos da região
djamantirera, onde ua estructura é mais unida, mai comlli1cta
e ~em cryslaes vaI umo os cle feldspatho, Li ue caracteri ;1m certas
varied;,des dos arreuores de Ouro Prelo e da Ilacia cio Abaeté,

Uevo accres<:entar que perto da cidade do erro, na mesma zona
em que o cascalho diamantifero contéll1]Jepita ue platina, encon
trei rocha magnesianas crystallina com ferro magnetico e crys
taes octaedricos de oligi,to, Uma das variedildes é de CÔ1' verde
earl'eg-ado formada de peqnenas e cama: confundidas com agu
lha muito delg-ada de uma ubstancia fusivel em vidro prelo.

Esta variednde passa a uma rocha compacta, contendo 10 a HO/o
d'agna, fundindo muito mai dillieilmente e t(-'ndo o a 'pento ex
terior da serpentina com propol'çõas notaveis de oxydo de
cbromo,

Já assig-nalei a existencia desta ultima mbstancia nas materias
verde' tomadas como talco, que acompanba os quartzitos dos
alTeuores de Ouro Preto.

Os trabalhos de MI'. Daubrée têm mostrado a ralação que exisle
entre as jazidas de platina do Ural e ,JS rochas serpentinosas e o
ferro chromado.

Elle nota associações analogas ua ilha de Bornêo, em que os
itaculumitos são atravessados por veieiros de rochas eruptivas,
gabbro p, serpentina.

No Cabo o diamante está associado a rochas peridoticas .com
bronzito.

No Brazil esle mineral não escapa a esssa regra commum. ~

(ANNAES DA ESCOLA DE iIliNAS DE OORO PRETO.)

METHUDO COMO NO BRAZIL BUSCAM os D1A~rANTBs

• Primeiramente os bus 'am, e acham dentro do mesmo ribeiro,
em umas areias gros,a , que a sentam no fundo, a que o mi
neiros chamam cctscallio ; depllis, lia borda do ribeiro, onde a
superficie é UUlH terra barrenta, a vão cavo nilo, e desLOonlando
para dentro do ribeiro, até chegar áquclla areias grossas ou
ca calho, com que costUll1lm topar em 8 ou iO palmos dp, fun
dura, e tomando des.e cascalho, e enchendo bateas delle, o lavam
para separar-lhe a terra mais ligeira e vão passando pelas mãos e
examinando com os olhos o que fica, o apartando o diamante de
outra qualquer pedra.

Em algllma' partes, nas bordas dos me. mos ribeiros, se observa
este ('ascalho alllonloado sobre a terra, á que os mineiros cha
mam Gapiara ou Intaypavas, e de moutando-o, examinando-o na
mesma fÓl'ma, tiram diamantes, c onro de. te cllscalho.·

(Jacob de Castl'o Sa,'mento - iIlATERI.t :'[EDIC.~).
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«Os diamantes foram descobertos no Brazil em 1727 e só em
1.777 é 'que se principiaram a lavrar as minas por conta da Fa·
zenda Real. Descobri u-se na serm de Santo Antonio e nos
affiuentes da margem esquerda dos do S, P'rancisco, Andniâ,
Abaeté, Somno, Pmta, Pamcatú e Santo Antonio, O Governo
cercou com guardas aquelles lop-ares, assim como o dislricto do
Sel'I'o F1'io, que tem 101 milhas quadradas de superElcie., O
autor tambem as descobriu nos rios de Gúri tas, Quebra-anzol.
S. Marcos e Paranahyba, nos limites de Minas Geraes.

Discuto depois o jazigo dos diamantes. O itacolu1I1ito domina
nos districlos; ao me3mo tempo que o schisto argilloso borda as
margens estereis destes mesmos rios. Com attenção examinei
os seixos dos rios diamantinos, os quaes são principalmente
quartzo, itacolumito, pouco schisto, ferro hydratado e oligisto,
e poucas vezes jaspe, distheno, anatasio, ouro, ferro nativo, em
delgadas laminas, I.dguma platina. Achei que os diamantes estão
igualou desigualmente espalhados nos antig-os e modernos leitos
dos rios. Principallllente abundam debaixo das cascata" ou cata
dupas, e nos an"ulos reentrantes das corrents d'agua. O appareci
menta de pedras de ferro l1ydratado avermelhado, e de jaspe
annullcia grande abundancia de diamantes, e certos conglome
rados de pasta de ferro hyclratado contém diamantes empastados.

A matri7. do dialllante é o {erro h.ycll atado, proveniente do
schistó {en'1Gginoso ou itabirito. Como aqueJlas rochas formam
os cumes, que têm sido muito arruinados, a posição ordinaria
do diamante s.e explica, e aquellas pedras preciosas estão igual.
mente distinctas, conforme os estragos aconteceram nos cumes
solitarios ou contíguos,}}

(Bcwão cl'Eschwege - ANNUARIO DAS MINAS, TOM. VIII. 3° LIV" 1823,
PAC. '10'1.)

Jazidas de topazios

( Os pontos em que tôm sido explorados a talbo aberto os to
]Jazias e nos quaes eu meEmo fiz algumas pesquizas, bal isam duas
linhas dirigidas O 200 S ou approximativamente O S O, direcção
que se encontra frequentemente na serra da Mantiqueira e que o
Sr. Liais tr.m designado pelo nome desta serra,

A pl'lmeira dessas linhas occupa approximadamenle a mediana
do triallD"ulo que serviu para limitar a bacia, sendo ella deter
minada pelas cinco explorações do Seromenha, Boa Vista, José
C0rrêa, Capão e Vira-saia.

A segunda, mais exterior, segue pouco mais ou menos a hase
da serra da Cachoeira e flté hoje só se tem achado topazios nas
lavras abandonadas do Fundão e morro do Caxambú.

Todas essas jazidas apresentam-se nas mesmas condições geraes,
e as poucas difIerenças que se póde ahi encontrar no aspecto
exterior das rochas provém de accidentes Jocaes sem importancia.
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De'creverei minuciosamente a de Boa Vist~, onde ~rahalhei a
talho aiJerto durante alguns mezes e cuja plant.a (mappa II, fig. I)
foi desenhada csmeradament" com o auxilio do Sr. engenbeiro
João Victor de Magalilães Gomes, secretario da escola de minas
de Ouro Preto.
Ja~idas dlL Boa Vista.- Como já indiquei, a povoação da Boa

Vista está situada perto, do ponto culminante da bacia de to
paz ias .

As pequenas quebradas que d'ahi partiam foram com o tempo
proFundamente cavadas pelas aguas actuando, sobre scbistos ar
gillosos.

o fundo dellas, no meio do cascalho; foram encon trados pri
meiramente os topazios ; mais tarde ha quarenta annos pouco mais
ou menos, foram emprehendidos trabalhos a talho aberto.

Esses trabalhos juntamente com a acção das agnas determi·
naram a formação de uma grande pedreira de bordas irregulares;
que nos permitte assignalar as camadas seguintes:

La Camada delgada, superllcial e horizontal de um conglo
merato grosseiro amarellado (mappa J, fig. 2, córte segundo A B)
que se encontra em outros pontos da bacia.

2.> Camada pouco importante de areia quartzosa, de espessura.
variavel, não excedcndo. a 0111 ,3.

Esse deposito é tambem muito il'l'cgular e nunca tem grande
extensão; desapparece a pcquena distancia da pedreira e ti encon·
trado cm outros pontos.

Na parte inferior, as areias estão misturadas com pequenos
leilos de rocba fibrosa esverdeada, cuja importancia allgmenta
com a profundidade.

As duas camadas a~ e ~y têm 2111,5 de espessura; de a a ~ as
areias dominam; de ~ a y quasi desal parecem inteiramente.

3." A essas rochas uccedem rochas /ibrosas, cuja schistosidade
torna-se cada vez mais pronunciada; ella correspondem aos
schi los càr de feze de vinho, que podem ervir de ponto de
referencia para reconilecer-se e te nivel geologico nas rochas
metamorphicas dog anedores de Ouro Preto.

Nessas ultimas camadas nota-se grande variedade no aspeclo
eXLerior. Na mesma pedreira as rochas que a compoem são aqui
friaveis, llncluosas ao taclo, mUura-da com Ilrgilla ; aJli são mais
compactas e francamente schi tosas; maL além fibrosa e mar
chetada de pequenos cryslaes octaedricos de ferro oligi to ou
üoberla de crugtas de pyrophillita em cryslaes aciculare

Apezar da diJIerença do a peeto e provavelmenle de consLitui
ção mineralogica, sua composição chimica elementar é pouco
variavel, como o indic~lm as analyses citadas acima. Os agentes
meLamorphicos parecem não ter trazido senão um numero mui
limitado de elerpenLos fixados e talvez mesmo nenbum.

E' ao aggruparnento diJIerenle do elemenlOS da rocha primiliva
que deve ser attribuido.o a peclo variavel das rochas metamo)'
phicas qne della se derivam.
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A potencia dessas camadas aLlinge de 15 a 20m•

q,." Em baixo apparecem schistos azulado> mais duros, resis
Lindo melhor aos agenLe.~ nLmosphericos do que os precedenLes e
conservando seu faeie sobre uma extensão da terreno mais con
siderave!. A potencia dessa c:lIl13da é mui variavel: no ponto
onde o cárte segundo A B a encontra ella tem apenas uma es
pessura de 2m ; cm outros pontos ella attinge 10111 •

5." A essas rochas succede uma erie de camadas argillosas, om
que abundam escamas dA uma subs-t,lllcia cl1lorilosa ou mic<lcea (1).
A materia que coustitue e. as call1adas é moi/e, gordurosa,
unctuo a e me parece provir da alteraçào da rochas superiores.
Encontram-se uo meio della. nodulas de scl1i tos azulados da
mesma natureza que os sehi tos da divisão precedente. Esses
nodulos rep,eseutarialll o estado pri mitivo da rocl1a não alterada.
A mataria cillorito a ou micacea desapparcce mesmo completa
mente e a rocha transforma-se em uma argilla parda - indicio'
certo do encontro proximo dos topazios.

6." A parte inferior dos terrello de'sa pedreira é occupada
por certas rocha fibrosas avel'melhadas analogas ás do n. 3.
Todas as camadas são levantadas de 40 a 50° para oéste e 20 sul.

A' primeira vista os topazios me pareci<lm intercalados entre os
schistos e as rochas fibrosas e avermelhadas do n. 6.

a planLa vê-se, porém, facilmente, Que nào é assim. Em
T i, T 2 (mappa JI, fig. 1) a argilla prJrdn, a liLhornargia e os
topazios alJlo1'mn em niveis superiores lias dessa rochils.

Elias occupam, pois, na lavra da Boa VisLa uma fractura dirigida
para oéste 11io S, E 15° N, perpendicular á direcção das camnd'ls.

O veieiro está longe de ser regular; de seu Lronco principal
partem ramificações, que, penetrando entre as camada', seguem
durante algum tempo os extractos; a jazida do Fundão fornece
um bom exemplo des e facto.

O primeiro indicio da existencia de topazio é, como já disse, o
apparecimento da argilla chloritosa ou lIlic;lcea, conhecida pelos
operarias desta localid:lde pelo nome do «Piçarra~, nome ,diás
dado pelos mineiros da provincia de Minas Gel'<Ies a toda a rocha
estel'il e que tem em seu vocabulnrio o mesmo papel que a palavra
c Killas " no dos mineiros de Cornwal.

E' no maio desta rocha que appllrece a al'gilla parda, em que se
enconLram delgados filetes brancos de liLhomargia, acompanhados
de topazios e algumas vezes de euclasios,

Esses pequenos filetes se ramificam, se alternam e desapparecem
mesmo para apparecer de novo mais longe; engrossam e formam
massas, em que os crystaes de topazios atlingem dimensões con
sideraveis.

E' raro encontrar- e esses crysLaes i alados sem liLhomargia no
meio da argi/la parda.

(i) As minhas ultimas anall'soS indicam qno tal subslancia dovo SOl' considorada
como mica. (Ouro Prolo, 1° do Feveroil'o do i881.)
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Quando a lithomargia é dura II compacta, os crystaes de to·
pazios s~o pequenos e quebradiços; (fuando ella é molle, suas
dimensões e nitidez augmentam o

Sua composição é a seguinte:

Sílica, o.. " o' ,. o. o.. 0 •• oo' oo.
Aluminio o ' oo. oo. '. oo.
Magnesiao., .. , o'.' o,., oo," . oo"
Perela ao fogo .. , o, .... oo, . oooo. o

o quartzo, bem como a lithomal'gia, é a substancia que acompa
nha mais frequentemente o topazios, Quando é arenoso fragmen
tado em camlidas regulares no mcio da argilla preta, não coutém
to~nzios; i, ao contrario, fórma massa' irregulares de crystaes
bem nitidos, bipyralllÍdados, elIea tornam-se libunuantes.

Exi te, sob o ponto de vista do modo de sua formação, uma
relação intima eutre essas duas ub,tancias; encontrei mui fre
quentemente topazios penetrando crystaes de LI LlarLZO implantados
em sua superficie. Os euclasios sDo muito lJ1ais raros; apenas
encontrei 7 ou 8 panl muitos 1 ilograrumas de topazio ex
trahidos.

Tal é o aspecto geral da jnida da Boa Vista,
A jazida de José Corl'êa, a uma legua a oéste da Boa Vistu

apresenta-se em condições idenLicas.
A lavra do «Capão », explol'ada desde o começo do seculo, está

situada a i 1/2 leguu da precedente.
Os topuzios alli são acompanhados de quartzo e de litbomargia

no meio das me mas rocl1a schistosas,
Na parle superior encontra-se ainda os ochistos côr de fezes de

vinho, abaixo os schistos DZues e no IDeio as rochas arrrillo
chlol'lto ,IS ou micaceas e :lS argilla parda com veias de 1ilho
margia e topazios.

A unira dilferença a notaL'-se é a exislencia de uma camada
de itauiriLos collocados abaixo das rochas scbistosas. Esta ca
mada vai a afilora/' do lado oéste da lavra e continúa ao longo da
e trada da Cachoeira; ahi tem sido ella em parte de truida pelas
explor;lçõe , e eus de troços formaram uma camada delgada de
CQl1g!olllerato gro eiro.

Na época em que Eschwege percorreu e.sa região a IDvra do
Capão era eXpIOfD(]a, e SllD: observações estão de 3ccôrdo com
as minhas, alvo em relaçno :is rochaS chistosas, consideradas
por elle como talco; nossas analy e mo. tranl fIue clla têm
uma compo ição complet<tmente dilJerr.nte dessa substancia. o
Seromenha e na Boa Vista, pontos extremo rio primeira linha
topazifera, os trabalhos apena tinham sido superficiacs e os
topazios eram encontrados mi turados corr. o ca calho que cobria
o solo.
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Em torno da jazida do Fundão o solo é {armado na snperficie
1)01' um deposito torrencial, representando a pequena camada de
conglomerato existell te em Bna Vista. Ainda se encon tra m os
topazios no meio das mesmas rochas schistosas com li thomargia
e quartzo.

Notarei só mente que ha ahi maior abundancia de veieiros de
Quartzo e oligisto espe.cular, os quaes tambem exi tem na Boa
Vi ·ta, mas em pequena quantidade.

No morro de Caxambú as rochas schistosas ~ão mais compaclas
e approximam-se muitas vezes das phyllades; no meio deIlas
apresentam-se a uma pequena distancia os quartzitos, que formam
a ma ior pa rte da serra da Cachoeira.

Os topazios ahi acham-se ainda nas mesmas condiçõe~, jun
tando- 'e, fJorém, á lithomargia e ao qnartzo, que os acompanham
- cristaes de rutilo, quer prismaticos, quer mesclados em fórma
ele coração.

Aspecto dos topa;:; ias, dos euelas ias e dos cl'ystaes ele qttal't;:;o que
os acompanham

Os lopazios do Brazil süo bem conbecidos por tarjas os minera
10Ristas; não tenho necessidade de de crevel-os,

Em geral oscrystaes apresentam a faces ln bem desenvolvidas,
mas cobertas de e trias e de modificações sobre a arestas.1'

As faces bi formam um pontilhamento em uma elas extremi
dades, ao passo que a outra é terminada pela face p.

Entre os milhares de amostras que tenho examinado apenas
3 ou 4, apresentavam e se pontilhamento nas duas extremi
dades. A face p é rugG~a e não e deve attribuit' isso a uma cri
vagem produzida dep,ois da extracção dos topnios, porque todos
os crystaes que recolhi na ganga apre 'enlavam a mesma anomalia.

Cumpro ainda notar mais que frequentemente as grandes
amo~tras são divididas em prisma por delgadas camadas de
Jithomargia, as quaes a crivagem facil segundo p põe em evi-
dencia. -

A côr dos topazios é ordinariamonte amarella, donde provém
o nome de amarello topazio,

Não é raro encontrai-os com a côr do rubi balais, que, segundo
certos autores, póde-se dar por calcinação aos topazios amarellos,
mas que existe tambem naturalmente.

Encontrei um de cor verde clara e outros complelamen te sem
cor.

São esses ulLimos que, rolados, seriam conhecidos pelo nome do
4. Pingos d'agua».

Alé ao presente, porém, as amostras de (Pingos d'agua» ([ue
me tem sido enviadas de diver os ponlos da provincia de Minas
Geraes, ~ão simplesmente quartzo brilhante e muito límpido.

Os ral'os euclasios que tenho encontrado em cristaes nitidos
apresentam as formas ordinaria (m, h i, h 3, cl i b f/3 ) ; os fra
gmentos pareciam ter algumas facetas não descriptas.
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Os crystaes de qunrlzo, muitas vezes nitidamente termi nados
nas suas extremidades, são caracteri"ados por uma serie de mo
dil1caçõcs plagiedricas, em que se póde reconhecer facilmente a
face rhombica.

As outras faces plagiedricas, umas siío brilhantes, outras são
embaciadas. '

M:uil:lS vezes as amostras são atravossadas por cristaes de
topazios.

O ferro olygisto, os oxydos de mangancz e a mic" são as tres
substancias que, depois da litllomargia c do quarlzo, são as mais
eon t:lntes na jazidas.

O ferro olygisto e :lpresenta quor sob a fórma especular, quer
em palhetas, quer em crystae hexagonae5, mas nunca enconlrei
as variedades octaedric:ls ou cubica ,Ião frequentes nas rocbas
vizinhas, misturadas com os topazios. Não ha, creio, rolação
alguma entre o modo do formação dessas duas especies de crystaes.

Si o ferro olygisto é dimorpho, como oxplicar que elle aO'ecto
no ,reieiros de topazios uma fórma e que a alguns metros de
distancia seja elle cristalisado em octaedros mui bl'Íll1antes, no
meio de rochas do olomoutos cri talinos, e um pouco mais longe
em octaodros e pyritooLlros embaciados, o rugosos em terrenos
argi lIasos ou arenosos?

Ajuntam-se a c tes factos o da exi tencia de pyrite abun
dantes nas rocllas da me ma serio, mas afastadas destes centros
de omanação, a hvpoL!leso da transformação desses pyriLes em
olyO'i to e em hemntilo, sob a acção do vapor d'agua, que no
centro do veieiro, actuando sobre chlol'Llretos de ferro, produziu
o olygisto ordinario, não explictlJ'â de um modo simples essas
'anomalias?

Em resumo, as jazidas de topazios o de euclasios dos arredores
de Ouro Preto occupam uma fonda no meio da rocl1as; schisto
micaceas da região, fenda em relação intima com um dos prin
cipaes doslocamentos dos terrenos da provincia de Mina Geraes.

A disposição de suas jazidas é ana!oga á de outras substancias
mineraes existentes em veieiro ; sna origom, como sou modo de
formação deve ser ati ribuida a phcnomenos da mesma natureza.

Si a composição dos terrenos é dinerente dn da jazidas co
nhecidas na Europa, as substancias que os acompanham são as
mesmas.

JIinel'aes comlnllns ás ja-:::id'ts de topa.:::ios do Bm::il a da
Eul'opu

Na Saxonia e3tão os topazios associados ao quartzo, ao oxydo
de e tanho, á lithomargin, á Jluorina, á mica; na Bobemia, ao
oxydo da eslanho; na Siberia, ao quartzo, á fluofina, á turma
lina, á Ii thomargia.

Noto em primeiro logar esta constancia da lilbomargia, indi·
cada para as jazidas da Europa como materia accidcnlal, ser no
13razi! o melhor guia para a pesquiza dos topazios.
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23,2
56,4
16A
2,2

Ainda mais; 1311<1 é encontrada Lambem no lllel:mO horizonte
geologico, na mesma região em veieiros de qU(ll'tzo aurífero em
pyrites, contendo ferro oly~i to e oxydo de lJ13ngnnez.

Tenho enconlrado em um prolongamento dil serra do naco
lomy, perto da cidade de Marianna, e em todas as explorações
auriferas de itabirilos friaveis: morro de Sant'Anna, Itabira, etc.

Sua relação com us topazios é tão intima que lIumero os
crystaes são fonn[ldos de uma crusta brilhante, tendo a dureza e a
composição do topazio, a qual I nvolve um nucleo de litho
margia.

Um grande numero de amo tras contém entre os planos de
crivag-em p delgadas camadas dessa argilla.

Muitas veze ella se apresenta em ma.sa resistente analoga o
substancia que se ohtem quando se expelle o f]uorureto de sili
cium dos topnzios.

E a estes crystae , metade topazios, metado lithomar~ia, ajun
tam-se outros pardos, opacos, ou embaciados ou cobertos de
um ligeiro verniz amarellado.

Sua densiddde é de 3,6. Um primeiro ensaio deu pnra ua com
posição, empregando-se o methodo de l\'Jrs. Henri Sainte Claire
Deville e Fouqu(i para a dosagem do f1uorureto de silicium, o
seguinte resultado:
Silica......•.....•..........................• , .....•.
Alumin!1 e oxydos de ferro .
Flllorllreto de silicillm .
Materia volateis não retidas pela cal .

98,2
Elles 11110 apresentam traço algum de fll ão ao branco brilhante;

nas ,jazidas de topazios acham-se em mas as dllr[lS, compaL:las,
sem crivagen nitid<lS, passando aos schi to alues n. 6 da IJlanta
da lavra de topaz io' da UOIJ Vista os qllae~ se acham dissemi
nados em blocos na argillus micacens n. 7 da mesma p13nta.

O quartzo (1 a mica alli aUllndam, como na axonia.
O oxydo de e tRnho não foi ainda descoberto em cryst~es ; entra

porém, na composição dos enela. ios () vê-se-o ubstituido pelo
oxydo de titRnio. S{'U congenel e, no morro de Cuxambú. r\ iuda
não encontrei a fluorina em jazida primitiva; mas tenho rece·
bido amo tras uem cl'i (alisadas, provenientes de uma qllebl'lIda
vizinha da mesma região.

Quanto os tllrmalinas, 'i ellas não são encontl'C!as me mo
na Boa Vista, existem em nuundallcia extrema na localidades
proxima .

Em ADlonio Pereira, duas leguas á léste de Ouro Prelo, acha
se um veieire de quartzo aurifero, onde as turmalinas em
pequeno cry 'taes negros ou ros('os formam mas as consideraveis.
Ainda mais perto, no arraial da Passagem e me~mo no arredo
res de Uuro Prelo, as turmalinas com as pyrites arsel1icaes con
stituem a ganga do ouro.
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Vollarei adionte a esse assumpto, quando comparar as jazidas
de topazios com as de outras pedras precio a da província de
l\Iinas·Geraes.

Os mesmo agentes miueralisadores, taes como o fluor, o bÓl'o
e o vapor d'agua, que em grande numero de casos presidiram a
fflrmação dos depositas metalliferos, devem lambem ter intervin
do na prodncção dos topazios e dos euclasios. As experiencia
syntbetic1Js de MI'. Daubrée já mo traram que a acção do fluom
reto de ,iliciul1l sobre a alumina podia dar origem a uma
substancia fluoruretarla analoga ao topnzio. Houve, porém, segun
do eu penso, para esses phenomenos duas épocas ou duas acções
distinctas,

Si os terreno ubordi nados aos topazios conservam traços de
um metumorphismo Coon ideravel, a argilla, no meio da qual se
acham o veieiros des a ubstancia, a Iithomargia, que a acompa
nh<1. nno serno indicios de acçõc diITerenle daquellas que a
produziram?

Depoi da abertura das fenda onde se formaram os topazios,
teria havido alteração nos schistos, formação de argi/la e
lithomargia. '

O papel do vapor d'agua seria enlão predominante durante
e te periodo e a elle eria devida a de. ulfuração dns pyrites,
sua tran formação em hematito ou em olygisto.

Sua acção se leria lambem feilo sentir em muitos outros pontos
da provincia.

A e'. PS pbenomenos deveriam seguir-se despr~ndimento de
tllloruretos, fluÇlrureto de silicium, de titanio e de estanho, que,

.actuando "obre os hydrosilicatos de alumina, produziriam os
topazias, os oxydos de titanio com deposito de silica crystallisada.

Oti veiriros e na remillcações a acçiio eria completa; mas
a uma peCJuena di tancia da paredl's, sendo menos energica,
formflr-se·hiam então esses aystaes impuro, que são para os
topazios o que o chlastolitho é pnra a andaluzita.

Taes são a condi<:ões ~eologicas e mineJ'alog-icas das jazi
das de topazio,. as quaes tõm muitos pontos communs com as
con hecida na Europa.

Terão ellas relações intima com os outros depositos de pedras
preciosas da provincia de Minas-Geraes?

'Ei o que vou examinar.1>
(AN:\'AES DA ESCOLA DE MINAS DE OURO PRETO.)

Jn:;idas de pedras coradas di/TIJl'entes dos topazios

« Não ba rnzão para suppor-se, como tem succedidú, que as
pedra' corada provém da mesmas rochas que o diamante. Deve
ser attribllido o erro ao facto de fazerem-se as dua explora
ções em allllviõ~s da mesma natureza e em hacias percorridas
pelos mesmos cursos d'agua, mas em niveis differentes.
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A região mais riM em pedras coradas fórma uma ilhota na
parte éste da provincia de :\Iinas Gel'aes, ii pouca distancia de seus
limites com a da Bahia. Es a região comprelHmde a bacias de
uma serie de pequenos cursos d'tlgun n01uentes do Aras uahy e
do Jequitinhonl1a, perto do ponto de confiuencill desses dous rios.

E' na parte direita desta zona que existe maior numero des es
mineraes, principalmente nas margens dos rios Gravalá, Setubal,
Lufa, CaIlüio. Pianhy, rurú, os quaes na cem nas montanhas
que, á lésle da cidade de S. João Baptista, separam a bacia do rio
Doce da do Jepuitinhonha e fazem parte da serra denominada das
c: Esmeral(~ 1>, em virtude da confusão feita pelos primeiros
exploJ'adores enLre as esmeraldas e as tnrmaiinas verdes, tão fre
quentes nesta região.

Já perto da cidade de S. João Baptista a crystalinidade das
rocbas augmenta e os schistos micaceos -e desenvolvem.

Os schisto são muitas vezes graphitosos com nodulo de gra
phito escamoso; o distl1enio fórllla frequentemente uma parle
importante da rocha; a staurotida lhe é elll cerLos pontos asso
ciada em pequenos crysLaes translucidos avermelhados, raramente
mesclados em cruz, os quaes apresentam consLantemente, quando
estão inteiros, as faces ai e g' .

Os veieiros de quartzo com crystaes vaI umosos de turmalinas
atravessa messes scb isLos.

Esse mineral é de uma abundancia extrema ao redor de Ouro
Preto; entre e ta cidade e a de Sabará acha-se em uma especie
de gneiss, um pouco mais longe, perlo da povoação do rio ebs
Pedras, a mica desapparecenclo; a rocha passa ao HyaloLur
malito.

Nos cascalhos diamantiferos, elle fórma muitas vezes, uo estado
de fragmentos rolados, uma parte notavel dos deposito'.

Pouco mais on menos a 60 ] ilometros a ésLe de S. João Baptista,
deixa-se a chapada schistosa, cuja altnra é de 900 a iOOO metros
acima do nivel do mar, e desce-se ás bacias do Selubal e Gl'avaLá.

Aos schistos e phyllades abi succedem rochas de elementos
crystalinos di tinctos: quartzilos micaceos; micaschistos pas
sando ao gneiss e uma serie de rochas compacta, formadas de
palhetas de mica, cl1loritos, grãos de quartzo com agulhas de tur
malinas de amphibolio e crystaes de staurotida bem disLincLos,
cujos os angulos mm -129,20' 1Il.tJl-Hà, 30' são faceis de medil'.

Os gneiss e mjcaschistos têm imporlancia abaixo da cidade do
Arassuahy. As cymophanas, tl'iphanas, berylios, granadas etc.,
foram a principio acbadas nos leitos dos pequenos cursos d'agua
já citados.

Encontram-se depois em abundancia a uma cerla distancia
das margens, em um nivel em que as aguas não atlingem mais
hoje, nas allll\fiões recobertas pela terra vegetal.

Esses depositas á borda d'agua conhecidos sob o mane de • gu
piaras. são analogos aos dos diamantes, em que aiJundam prin
cipalmente os fragmentos rolades de quartzo branco - ovos de
pombct dos ga1'i11lpeíros.
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Não hesito em aUribuir ao' phenomeno de explosão da época
ljnaternaria a formação desses diversos depositos.

Ao pedras que se podem ahi eparar facilmente por meio de
lavag m, empregando a batea, são as seguintes:

AndaI uritas.
Cymopbanas.
'l'riphanas,
Biryllos.
Granadas,
StauroLidas.
Quartzl) corado em amarello.
Amet!lystas e turmalinas.
Na púte mais pesada, que Oca no fundo da batêa, encontl'am·

se os diversos oxydos de ferro e o rutilo do' depo ito' dinman·
tiferos; mas nunca vi nem o aualasio, nem a klaprothiua, nem
O' ilex e jaspe variados - Fums dos mineiros.

Os biryllús existem, quer em frag-mentos quebrados, quer cm
cryslaes bem conservados, amarellatlos ou azulado ; os crI' Laos
hexagonaes de dimensões con ideraveis com as modificações fi i
são frequen tes.

As cymophanas amarella,:, amarei la' e verdeadas ou opacas e
impuras são qua i sempre quebradas; a me cla em fórma de co
ração apparece al .... um(IS vezes.

Os pequenos crystaes estão perfeitamente .:on ervados e podem
preslar-se facilmente a estudos cryslalographicos.
f As tripbanas estão menos conservadas e a crivagem de 870 é a
nn ica perfeita.

As andaluziLa são menos roladas e em alO'um3s a fórma pri·
mitil'a se presta facilmente a medidas goniometricas.

Seu dichroismo é muito proIlunci:ldo; encontram-se mesmo
alguma d côr rosea, pouco communs, creio, em outros logares
a nuo ser no Brazil.

As gl'anada pertencem geralmente á especie almandina, dando
algumas a reacção do manrranez.

Os quartzos corados e especialmente as amelhystas, abundantes
em muitos outros pontos ela provincia, têm sido encontrados em
grande quanlidade nessa zona.

O aspecto da reO'ião gemmifera, a natureza das rochas em
fragmento, que acompanham os mineraes, ba tariam para provar
que sua jazida primiti,-a existia em redor dos pontos em que se
as têm encontr[ldo.

E sa hYPolhese lem sido plenamenle veriOcnda pelas d 'sco
bertas do veieiros de quartzo puro ou acompanhado de feld~patho

e de mica, com berdilo , cymophanu, tripbanas, turmalinas e
granadas.

CO:'iCLOSÃO

As jazidas de topazio e de diaman tes de Minas Geraes e tão,
pois, collocadas nos quartzitos e chi tos melamorphicos: os be-
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ryllos, cymophanas e outras pedra coradas, oos micachi,tos e
gnei s inferiores aos precel1ente e em relação com mioeraes feld
spathicos.

Qoer em on , quer em outro~, são encontrados os mineraes com
as rochas que os acompanl13m nos diver;;os paize do mundo.

Assim, no meio da complexidade de variac,ão da natureza das
rochas encaixotantes. encontram· e a di~tancias immpnsas indi
cias certos da [,cç50 dos mesmos agentes minerali,;adores, tendo
produzido os mesmos milli'raps e Ull1a confirmação do principio
de uniformidade da leis que presidiram ,1S forças postas em
acção pela natureza no reino mineral .•

(lI .. GOI·ceia:.)

Noticia sobre a serra das Esmeraldas e
outras descobertas

Correndo o 3nno de 1573, Sebastião Fernandes Tourinho. su
bindo pelo Rio Doce, teve a intrepidez de e embrenhar pelo
sertão da provioci;l de Mina. Geraes e, depoi de de cobrir jazidas
de ouro e de esmeraldas, abrinuo caminho por entre matas vir
gens, seguiu o curso cle varias rio. e, descendo pelo Jequitinho
nha, se foi á Bahia, a apresentar ao governador general do Brazil,
Lniz de Brito e Almeida, as amostra dos preciosos des obrimen
tos que fizera, e, contentando-se com a gloria ue e ter sahido bem
daquella em preza, deixou aberto aos demais o caminho para ulti
mai-a. Passado tres 110 no. , no tempo em que os sertanistas Dias
Martins Cão, àlarcos de Azeredo Coutinho e outros menos conhe
cidos faziam estrada nos ertões de Minas para captivarem indios,
ante do que para descobrirem metaes e pedras fina, Antonio
Dias Adorno, soguindo o exemplo de Sebastião F .mandes Tou
rinho, ubiu pelo rio Bricaré, depois de haver apartado em Cara
vellas, com uma companhia de portuguezes e brnileiros e 1100
indios eonversados naquellas matas e rios, c, transpondo as serras,
foi até á lagôa Vapabuçú e voltou tambem pelo Jequiti
nbonha.

Em 1598 D. Franci co de Souza então governador general, visi
tou as provincia do Sul, na esperança de excitar os poulistas a
fazerem novas expedições e descobrimentos; porém não lhe acon
teceu como cuidava, e só em !662 se aventuraram Augusto Bar
balho e Fernando Dias Pacs a penetrar no sertõe ao norte da
villa de S. Paulo. Barbalbo trouxe esoleraldas e Paes descobriu
o rio Itamarandiba, em cujas arcas so achava ouro de envolta com
pedras preciosas.

Seguindo as informações que daquelle descobrimeuto deram um
e outro, o governador gorai do Brnzil, AtTonso Furtauo de Men
donça, encarregou <l Fernando Dias Pae de ir outrl1 vez em de co
brimento de esmeraldas. E com eJfeito, este inLrepido erlanista
emprehendeu uma nova exploração, pesquisando e fazendo cavas
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por onde quer que passava alé chegar ao Serro Frio, onde Lirou
grandes bent::l1cios do rio Anhanl1ecanhnva e do Jlalmrandiba.
Como, depois desLe feito, deil(ls~e (Itó a lagõa Vapabuçú, 11ssigna
lada no roteiro de M:lrcos de Azeredo Coutinho, viu-se de am
parado da m:lIor parle do seu e ubrigado :1 voltar p:lra a pro
vincia no cabo de seLe anno de continua. investigações e
jomadas, e veio a morrer nas margen do rio Guaicuhy ou das
Velhas, deixando a Manoel Borba Galo, seu genro, (IS pedras que
havia colhido e junLamel~te o seu roteiro, inSLl'Ul1lenLos de mine
rarão e munições. Seu irmão, Garcia nodrigue. [Jae, ell1 consi
deração dos serviç'os feitos ao Estado pelo defunto, foi condecorado
com o tiLulo de capitão-mór das minas de esmeraldas, em i683.

ArLhur de Sá e Menezes, no Lempo em qu governava o Rio de
Janeiro e as lerr;15 do sul do Brazil, teve ordem de El-Rei
D. Pi~dro II para promover os descobrimentos, e com etreito, ni so
empregou em !ti92 Antouio Rodrigues Arz?io e Carlos Pedroso
da Silveira. No annos ~eguintes Bartholomeu Bueno da Silva,
Miguel de Almeida e Manoel Oarci:1 Velho alistaram gente nas
villas nataes e se embrenharam nos sertões, com o inLenLo de faze
reLU escravos, si porventura descobrissem minas de ouro. Arzão,
tomando ao oriente da minas, foi ter ,'1 cnpil:lnia do E. piriLo
SanLo, sem que em tal pensas e, e :Ipreselllou [I camara da villa
de S_ Matheus tres oiLavas de ouro. Fuudir;llll-se duas medalhas,
uma das quaes foi depo iLadn nos archivos da camara (j outra foi
entregue a Arzão, o f1ual, passaudo pelo Rio de Janeiro, a mos
trou ao governador li depois á caUHlra da villa de . Paulo.

Bueno da Silva esl:ibeleceu-se com a sua gente na sêrra de
Ouro Preto e deu principio :í povoação do mesmo nome, hoje
cidade. EsLe serLanista recebeu n ordem de Chri~Lo c teve o titulo
de moço fidalgo.

D. Hodrigo de Castelio Branco, superinLendenLe das minas,
querendo lambem ter parte na gloria do de cobrimento das esme
ralda , achando- e junto ao rio Gnaicuhy ou das Velba ,quiz obri·
gar Manoel de Borba Galo a dar-lhe parte do provimento que lhe
havin deixado Fernando Dias Piles. levantou-se entre elles certa
dispula, no calor ela qual foi o superinLendente morto por um dos
[lImiliarrs de Borba Gato, o qu:d, com medo de :er preso, se refu
giou nas malas e viveu com os selvagens, de que veio a ser chefe.

Morlo D. Hodrig-o de Ca~tello Branco, o p:iUli tas que o acom
jJanhllI'am se dividiram c as boiadas, que levavam parn se sus
tentarem, se derramaram pelas margens do rio S. Francisco,
enLão ainda despovoadas, e foram a origem do numeroso gado
vaccum qne nellas ainda e ob erva.

O governador do Hio de Janeiro, ArLhur de Sá e Menezes, visi
tando aquelle paiz em 1.69 , offereeeu a Borha Galo o perdão em
nome de EI-Hei, com :1 condiç1io de qneelte elida onde se ach~vam

as ricas mina de Sahnr:í, que elle havia descnberto, condição que
Borba Gato aceitou, e r.heg-ou no depois a ser LenenLe general.
Desde então em diante um sem numero de avenLureiros eXFJlo
raram por diversos pontos o paiz das mina •
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Salvador Frnncisco Furtado, Matheus Cardo o, Domingos do
Prado, João Saraiva de Monles, Manoel Velho Paes, Salvador Car
do o, Jannario Cardoso e Leonardo Nardez, foram os eapilães de
maior nome que se estabeleceram nesta parto do nrazil.

Seguiudo o que se dizia das terras aurifera~, ord ·nou D. Pedro Ir
que se eSlabelec('.ssem fnndicões de ouro onde quer que se jul
gassem neces~arias para a arrecadaçfio do quinto. Porém o: pnu
li tas, os europeus o os demai aventureiro flue para alli haviam
concorrido com a cubiça e desejo· de se enriquecerem, não conhe
cendo outra' leis senão as da força e da licença mais desen fre;lda,
eslava m bem longe de obedec I' ás ordens do soberano: nenhum
quiz eslar pelos regilllenlos feitos por Anhni' de Sá e Menezes,
nem reconhecer a' pessoas oncnrregadas de os pôr cm exe·
cn{'ão, donde resultaram guerras intestinas e cmeis, que 'e rer
petuaram entre as diff renles raças de que con lava a população.

(.II illiet rle "int-AclollJhe - DICCIO:ol.\.!UO GEOORAPlllCO F: TI I T RICO
DO 13RAZIl,.)

• Taes foram, em um ma, a origem e successos de descobri
mento das minas de ouro, que tem fertilizado (vai correndo já
em dous seculos ) toda a Europa, não só o reino de Portugal.
Tanto a monarchia deve á intrepidez e generosidade dos paulistas,
homens de fé, e bons vassallos, qne, aventurando-se aos perigos
por entre cidades em lUlllultos, manifestaram a no sos reis os the·
souros occul tos no territorio elas Geraes, não sem vergonha c
dezar ( custa a dizei-o, mas é verdade) de nossos reinoes, alLra·
!lidos I)ela avareza ao paiz. E' de notar qu as riquezas do prin
cipio foram com os tempos de apparecendo; não se duvida,
porém, que existnm ainda lagares intnctos, que as guardam, e
outros, que, por dimcuiloso, têm escnpndo á força e bons desejos
do mineiro.

Entre as pedras preciosas, vence primeiro lagar o diamante.
Bernardo da Pon eca Lo110 os descobriu pelos alluos de 1729 e

1730, na comarca do Serro. Têm sido de de então COILtantes os
servi o dinmantinos, e tão vantajosos ao principio, que !la no
ticia de diarnanle3 dé lodos os lotes, entre os qnaes um se men
ciona ( em ordem de 13 de Agosto de 1738), quc se dizia ter
Manoel Rodrigo Nune , com o peso de 2ô oi tavas. Sem Ihe darmos
credito, é de saber que, em divel"o tempos, alguus têm appa
recido de peso de uma até quatro e m ia oitavas. Descobriram-se
depoi , andando o anno de 1781, bem que vindos em grande eó
pia, na serra de Santo Antonio, ddriclo de Minas Nova. A' fama
do ouro descoberto concorreu em tropel immenso povo, que
não houve conter, o que obrigou o Governador D. Hodl'igo José
de Menezes, escoilado de iDO homens de tropa de linha, a com·
parecer na paragem, onde com a ua presença a ordem so res
tabeleceu. Recolhendo-se a Villa Rian, deixou dnas tropas (assim
cbamam a gente empregada em cada um dos serviços diaman·
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tinos) por parte da extracçJo do l'ijuco, guarnição milita]', fJue
ainda exi te no lagar. 1\s tropas rIa extracção foram mandadas
levantar a pretexto de erem miudos os diamantes; apenas
existe alli guarda militar. Os sertõas cm torno da serra de Santo
Antonio e serra Branca quadrilheira até á dos Mantes Altos, na
capitania da Bahia.

A descoberta das esmeraldas data de tempos mais :ll1tigos.
F('rnando Dias Paes nos ultimas annos do seculo XVlJ, de
mandando os sertões de Serro Frio, os achou no oriente do rio
Itamarandiba, que vadenra em um lagar em que lareos de
Azevedo fizera outras explorações. Internando-se para terras da
parng m, deu na que os indigenas chamavam Anl1ilnheacuava,
que são o mesmo que agua que se lome, e por isso nós a desi
gnamos por Sumidouro.

Qlwtro nnnos esteve alli Fernando de demora, dando no de
curso deJle varias entradas no Sabará·bussú, que quer dizer
cousa pelluda. Serra alcantilada, a que chamam hoje Serra Ne
gra ou das Esmeraldas, proximas ao Sumidouro. Neste lagar
de.cobriu variedade de pedras, que de.conhecia, e, apezal' de se
ver desamparado dos seus, a ponto de quererem dar-lhe a
morte, insolIridos pelas dellluga , continuou seus exames re
lativos ás e meraldas, tirando para o Wapabussú ( lago g-rando
em nosso idioma), onde se dizia que existiam. Faltavam-lhe .iú
os meios, mas, em vez de levantar m~o da empreza, reeol'l'cu
para a capitania de S. Paulo, a sua mulher, por iutervenç'50 de
um indio domestico, que lhe conduziu 03 desejados auxilias, com
os quaes fui com sua derrota por diante, atravessando montanhas
iuhospitas ,1lé ao Tueambiras (papo de tucano) donde fez di
ver'ão para o Itamarandiba (em nos a Jingua pedra peque·
nina ), mui fel'til ele peixe. Com alguus dias de desMnso, s:Jhiu
depois rumo do norte, a arrostar o lago We p:Jbus Ú. Não lhe es
C;lpÇlU indagação alguma, que conduzisse aos seus fius, c des[Ja
clJou par,1 aquelJes circuitos os bastardos que trazia e que, se
gundo se conta montavam a 100. Nesta diligencia os bnstardos
encontraram multidão de homens em uma erra e, podendo
haver um elelles ás mãos, o apresenlêlram a Fernando, que veio
a sabei' elo seu prisioneiro que na Serra Negra exi liam os so
cavões das e meraldas.

Pretendeu ir avante, mas ás rnzões dos seus, que lhe i:lpre·
sentaram as difficuldades da subsistencia e as moJeslias que as
exIJalações LIa Wapabus 'ú derramam por toda aquella redondeza,
fez-se na retirada para S. Panlo, Slla pntria, deixando no Jogar
um filho natural, que na presenç'[\ dos seus mandou enforcar,
por ter conspirado contra .eus dias. 1\ão recebeu, p01'ém, a sa
tisfação de chegar a ver a patria, nem II de recolher os encomios
e premias do suas leaes e ri cosas fadigas, porque, enfermando
junto ao rio da' Velbas, alli renlatou sua carreira, como vimos.

Garcia Rodrigues Paes, seu de cendente, segundo no consta
da ordem de 1.6 de Abril de 1.722, foi, depois de Femando, en·
carregado do descobrimento das esmeraldas; a pretexto, porém,
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de velho e de viuvo o de Fner companhia a ~res filhas donzellas,
houve escusa. O tempo as deparou no rio Joquitinl.lOnha, bem
como em outro', que nelle Fazem varra, igualmente com os dia
mantes, saphiras e aguas marinheis. Carta viva do Conde das
Palmas para EI-Rei em data dt: i4 de Maio de t731 partici
pando-lhe o manifesto de 8 a '10 arrateis de esmeraldas, extra
hidas em um dos rios do Serro por um clerigo, cujo nome se
diz ser An tonio de Mendonha. Sabe-se mais que o mestre de
camilO João dil Silva, cuidando da extracção do ouro de S. Ma
theus, deu acaso cum variedade de pedras precio a, cujas ex
p�orações as hostilidades do barbaro gentio, que lhe matou parte
da sua gente, e mallograralll. J

c Tendo o governador gCl'<d, Luiz de Brito de Almeida, noticias
de que no interior da proviucia de Porto Seguro, -no seu districto
conUnante com o da provincia do Espirita Santo, havia pedras
preciosas, mandou, no de colJrimellto, dellas Sebastião Fer
nandes Tourinho, o qual navegou, com muitos com~anheiros,
pejo rio Doce, e ~or um braço acima, que se (;hama Mandi, onde
desembarcou. Caminhando por terra muitas legnas, chegou á uma
lagôa, a qual, por "rande chamaram os Gentios BfJca do Mu, e,
passando adiante, por 70 leguas de distancia, chegaram até
onde no dito rio Doce se meLte outro chamado Acesi. Atra
vessando e caminhando pelas suas marO'cns 50 leguas, achou
umas pedreiras com pedras de côr indistiocta, eotre verde e
azul, e allirlllaram os gentios que do cume dellas se tiravam
pedr<ls mais coradas, e outras, que, segundo a fórma com que
aS explicaram, tinham ouro; e ao pé de uma serra coberta de
arvoredo, que tem uma legua de comprimento, achou uma esme
ralda. e outra salJhira mui perfeitas; 70 leguas adiante encon
trou mais serras, de que tiraram outras pedras verdes.

Cinco leguas acillla viu outras, em que depuzeram os gentios
haver pedras maiores, vermelhos e verdes; mais acima acbou
outra serra toda de crystnl finissimo, e foi certificado que
nellas havia umas pedras azue e outras verdes, mui rijas e
1'e plandescentes. Com estas informações, que trouxe Sebastião
Fernandes Tourinho. malldou depois o governador, por Antonio
Dias Adorno, fazer outra experiencins, e colheu :JS meSrJlllS no
ticias, com a iodÍ\'iduação, de que ao pé da serra de crystal, para
a parte de léste, bavia esmeraldas, e para a de suéste saphiras,
posto que da que trouxe um:Js e outras estavam ainda imper
t'eil<ls, ou pouco maduras. Estas pedras e ii que trouxera
Sebastião Fernandes Tourinho, enviou o governador :l El·Rei,
porém, pela fatalidade da Monarcl1ia, com o dominio de outro
Príncipe, se n~o tratou mais destes descobrimentos; e por
ficarem os logares referidos tão enLranba(los nos erlões, que não
est:io habitados pelos I'0rtugueze, se tem perdido as minas,
e os caminhos, de rórma que os não puderam acertar depois nas
muitas jornadas, que se repetiram nesta diligencia. J

(Rooha, P (tta -UISTORIA lJA AMERICA PORTOUOEZA.)
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c Ultimamente avançou-soa opinião (~1. Gorceix, C01nptes Ren
dllS, n. 7, 1880, Annaes d,! Escgla de ~finas de Ow'o Preto, vol. I)
de que os cryslaes octaedrico de oligislo, t50 [Ibundantes no
schistos metamorphicos da provincin de Minas Geraes c conhe
cidos pelo nome de martiLo são devidos á tran forlllação de py
rites. Que isto é exncto com referencia a algun' dos cl'y tae , é
rórn de duvida; mas um exnme de beIlas eoIlecções typicas indica
que uma grnnde parte deve antes ser considerada como prove
niente da transfol'mnçào de mngnetito.»

N'uma coIlecção de 308 ery la~s, variando em diametl'o de 2 a
10 InilliLllell'os, feita por mim mesmo em uma, li 10calid:Jde perlo
do arrainl de lLambé, n'um sehisto micac o-quarlzo o, parcialmente
decompo, to, 116 foram altrahidos por um pequeno iman em
fórma de ferradura, sendo a maior parte livrelllente . u pendidos,
Os 192 cryslaes restanles nã·) foram attrnhidos. On primeira
porçiio ómente 57 foram francamente altrnhidos por um iman
muito mnis forte, mas em fórma de bllrra, pouro apenas s ndo
livremente su lJendido . UOln das tlmostras, que foi sU'pendida
por nmbo os imnn., dava um pó preto fortel1lente magnetico e
den reacções com o feno e fcrricvanureto de potassa, inLlicnndo a
pre en~a do feno e protoxydo de"fen-o. Outra amostrll tomilda da
porção, que não foi attrahida por nenhum do imans, dava um pó
vermel ho francamente attra bido entre os polo do iman-ferradura
mas não atLrahido pelo iman-lJarrn, e niio deu reae 'ão com o fer-

'l'icyanureto on apenas um precipitado azul, quasi impereeptivel,
que perdeu-se immediatamonte na coloração, devido á presença
do peroxydo,

Uma amostra extrabida de um. chisto micaceo esverdeado, pro
veniente de Infeccionado (localidade que rorneceu a primeiras
amostras de martito, descriptas por Spix e Martin.) e semelilHnte
it rocha de Ilambé, por'm com menos quartzo e não decomposto,
foi fortemente attr<tbida por ambos os iman e deu um pó preto
luagnetico, t.lando reaccões dl' ferro e protoxydo de ferro. De uma
rocha semelhante, ma parcialmente decompo~ta, proveniente do
Serro, tirei um crystal que dCll pó preto, e nm antro II1nis emba
çado, cujo pó foi vermelbo, Ambos foram magoeticos; o
primeiro; muito mais do que o segundo, e ambos deram
reacções para o dons oxydo' de ferro_ N'umn outra amo tra,
tambem proveniente de Serro, pequenos cry tae" brilbantes de
martito magnetico foram embutidos em bem~tito compacto.
I 'uma outra pequenll collecç~o d erystaes li I'l'e todos fornm
fortemente magnetico_, formando fileiras de quatro on cinco nos
polos de ambo" os imans.

Destas experiellcias póde-se concluir que parte do assim cha
mado lIlarlite de Minns Geraes apresenta todas as graduações
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possiveis, não só qunnlo ao magnetismo, como tambem á compo
sição entre os typos de magnetico e oligisto. Amostras apa·
nhadas na superücie ou em rocha muito decomposta seriam
nnturulmente de oligisto puro, mas não npresentam evidencia
externa da transformação do estudo de magnetito, salvo si for um
embaçamento quusi imperceptivel da superücie e uma ligeira
mudança no lustro.»)

(Qrville Derby.)

Fundação das cidades de 8. João ele. José
de J:DI-Rei

DEscoBEnTA DE MINAS POU TAURATEANOS

...:. « Os Tauba teanos, natnraes de genio clev:ldo e emprcbcndedol',
não se contentaram com as conqui lus feitas; quizeram inlernur-se
pelos sertões, em demanda de novu riquczus, e, ü~is ás tradições
tle Jacques Felix, procur31:um, por suu intrepidez c corugem, do
miuur us dislullCius, vencer u llutureza e plantar o nome tauba
tenno nos sertões os muis remotos.

Foi guiado por estes sentimentos que o Taubateano Antonio
Dias, conjuntamente com o padre João de Faria Fialho, nalurnl de
S. Seha tião, e O' Pauli8ta Thomaz Lopes de Camargo e Francisco
Bueno da Silvn, cm o anno de 1699 e seguinles, transpuzeram, em
jangadas, o rio ParahylJa, l)enetraram na serra lIIuntiqueira, até
cntão nuuca transilada, c, upós immcnsos ohstaculos, nrrostalldo
o pcrigo da propria vida, foram descobrir o ribeiros du senu do
Ouro Prelo, :) sim chumada pela côr e cura de uas rochas, e ahi
extrahirnrn ouro, attrahiram para a uu companhia "runde quan
lidade de immigrantes, que, avidos de riqueza, foram fundur a
cidadc de Ouro Preto, hoje cupital (la província de !\Iinas. Aquelle
intrepido Taubateuno e estes valorosos Pauli tas n[lo se contenta
ram com as minas de cobcrtas. No auno seguinte uinda penet,'a
ram e descohriram ~IS serr3S do Pão Doce, do Ouro Pôdre, Ouro
Fino, Qneimudu. Sunt'Ànna o u do Hamos, onde hoje existem
grandes e importante povoações.

Posteriormente, no principio do seculo XVJIT, existindo em
Taubalé, de pais pobres, porém honrados e emprehendedores,
Tl10mé Porles, o qnal, oblida a liconça ele seus pais, em compa
nhia ele dous ou tres amigos, do ceu o rio Paruhyba uté á altura
elo 100babú; d'uhi, ubindo na serra da Manliql1eira, atravessou

- elil'er"os riachos e serras, utó encontrar nlll rio, que, pelo volume
de agua, foi pelo mesmo denominudo - Rio Grande -, nome que
até hoje conserva. Ahi demorou-se o tempo preci o para fazer
jangadas e canoas, afim de transpor o rio, tr3nsposto o qual, des
cobriu grandes campinus, pelo meio d,ls quaes serpenteava um
rio pequeno na massa de suas aguas, porém grando nas riquezas
que encerrava; este rio é hoje o rio das Uortes.
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As terras adjacentes ão todas auriferas, e Thomé Parle ,as tendo
explorado e reconllccenClo-as de faclo tena aUl'iI'eras, saudou os
seus companheiros e os cou\;idou a uapti arem aquellas terras com
o nome de terras do Bomfim, e nes. e meSIJ10 dia escreveu a seus
pais, em T;lubaté, communir.ando haver sido mui bem succedido
em sua empreza e ter descoberto gTandes minas de ouro.

A fnma deste successo con tau logo no Hio de Janeiro e em
Lisboa, e em menos de dous annos na margem esquerda do rio
das Mortes achava-se ~ma grande povoação, que é hoje a opulenta
cidade de S. JODo d'EI-Rei.

Por esse tempo, maL ou menos, um outro Taubaleano, de nome
João Alfonso Salgueiro, descobriu as copiosas minas de ouro na
serra denominada - Ponta do Morro.

Este suecesso attrahiu para alli varias familias de S. Paulo e
S. Sebastião, e deu lagar á funflação da v.illa de S. José de EI-Rei.

E' dever do historiador imparcial neste lagar consignar um
facto historico de summa importancia para Taubaté, e é que o
primeirú descobridor de ouro no Brazil foi Rodrigues Arzão,
natural de Taubaté, mas cujas viagens e derrotas para o interior
dos sertões são completamente desconhecidas. J

(Dr. F?'u?wisco de PCUtla ToledO-HIsTORIA DO MUNICIPIO DE l'AUBATé.)

Descripção do Tijuco

• Antes de chegar a este bello arraial, logo o viajante faz uma
idéa favoravel, considerando os caminhos que abi vão dar.
Alguns acham -se separado' de poucos an nos pelo cuidado do in
tendente ( Camara ) e oifertas voluntarias dos hahitantes. Ainda
eu não tin ha visto tão bellos em alguma outra parte da Provincia.

O Tijuco está assente no declive de um monte, cujos altos
acham-se profund~lmente excavados pelos mineiros. Por baixo
corre, em um villle bastantemente apertado, um carrego, que lem
o nome de S. Francisco. Do outro lado do valle, serras extrema
mente aridas fronteam o arraial e apreseutam por toda a parte
rochas escuro-pardas, no meio das quaes cresce urna relva, cuja
côr pouco difIerençava, no tempo da minha viagem, da das
rochas mesmas. A verdura dos jêlrdios do arraial contrasta,
como logo direi, com essas côres sombrias, e, chegando-se do Pi
nheiro ou do serviço do Curralinho, avista-se uma palmeira. que,
plantada em um dos jardins, sobre~ae a tod~s as casas e fórma
por cima dellas como uma elegante corôa.

As ruas do Tijuco são muito largas, muito asseadas, mas
muito mal calçadas; quasi todas são em declive, em razão da si
tuaç:io do aITain!.

As casas edificadas, um:Js de torra e madeira, outras com adobes,
são cobertas de telhas caiadas por fora, e em geral bem limpas.
As portas e janellas são pintadas de difi'eren tes côres, con forme
o gosto dos proprietarios. As rotulas, que fazem tão tristes as

41
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CRsas de Villa Rica, ~ão muito mais raras em Tijuco, e os telhados
não se estendem muito para fóra das. paredes. Quando me des
pedia dos habitante~, tive occasião de entrar nas principaes
casas do Tijuco, que pareceram-me muito asseadas. As paredes
dos reparlimentos, em que entrei, eram caiadas, e as barras e os
forros dos tectos eram pintados imitando o marmore.

Quanto aos moveis, havia em toda a parte em peqneno nu
mero, e eram em geral tamboretes de couro crú, cadeiras com
gnmdes espaldares, bancos e mesas.

Os jardins do Tij ueo pareceram-me em geral mais bem tra
tados, que os que vi em outras partes; mas não ~ão arranjados
com mais ordem e symetria. Como quer que seja, pontos de vista
muito mais agradaveis formam-se da reunião de jardins e casas
unidas diversamente e dispostas em um plano inclinado. De
muitas casas avistam-se, não só as que estão em baixo do declive
do monte, mas o fundo do valle e as serras, que eJe.vnm-se fron
teiras ao arraial; e não é possivel desorever-se o effeilo admi-'
ravel, queem uma paisagem produz o contraste da verdura tão
fresca dos jardins com a cór dos telhados das casas e, mais ainda,
com as côres pardacen las e aLlsteras do pequeno valJe e das
mqQtanhas circllmvizilllJas. .

Posto que a cabeça do districto dos diamantes pai' muito tempo
não tenha sido senão urna capella filial da villa do Principe, ha
ahi comtudo sete igrejas e duas capella~.

Todos estes edifioios são pequtllos, mas ernaélos com asseio e
muito gosto. Por cima da porta das igrejas ( no interior) !la urna
tribuna, onde se collocam os musicos, quando se celebram missas
solemnes.

Muitas igrejas têm um pequeno orgão, feito no mesmo arraial,
e ha al~umas que possuem mui bel/os ornamentos e riquissima
baixel/a de prata. As mais beiJas são as de Santo Antonio,
S. Franoisco e Carmo.

Oomo os conventes são prohibidos em toda a Provincia, não as
ha no Tijuca l mas !la uma casa de recolhidas, que educam me
ninas, e uma outra de irmãos da Ordem Terceira de S. i"rancisco,
encarregada de receber as esmolas que os fieis consagram á sus
tentação do Santo Sepulc!lro.

lia em Tijuco muitos et1J1jcios publicos : o quartel, a cadeia, a
casa da administraoção (contadoria) e a da °intendencia; mas
nada oITerecem de notavel,

.4ntigamenle o intendente re!lidia clentl'o do al'raial, mas a in·
tendennia astnal está s.ituada fórllo

E' um grande ediHcio, muito eommodo, construido em uma
altura, tia qual desoobre-se uma parte do Tijuco, o valle que se
es.tende abaixo do arraial e os rochedos fronteiros. A oasa da in
tendencia possue a varanda talvez mais bella que existe em
toda a Provincia.

As aguas que se bebem no Tijuco são excellentes e fornecidas
por pequenas minas, que nascem da mesma montanha, em que
está situado li al'raial. lIa fontes dentro de muitas casas, e além
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destas ba tres publica;;, sem ornato algum. Conduziu-se tamb13m
para o Tijuco pHl'le de um carrego, que corre ao norte do arraial,
cham~do Rio clas Pecz,.c!s ; mas corno estas arruas não são de muito
boa qualidade, ó dellas se servem para lavagem de roupa e ir
rigação de jardins.

A' casas de negocias encontram-se suppridas de toda a sorte de
fazendas; tamhelll al1i se acham cl1apéos, mercearias, quinqui
lharias, louças, vidros e mesmo muitus objectos de luxo, que é
admiravel encontrarem-se em uma tão grande distancia dos portos
de mal', e se vendem em geral por preços muito moderados, em
:lttenção ás di tancias e difficuldades de transporte.

Em toda a Provincia de Minas encontrei bomens de costumes
doeeis, cheios de henevoleneia e ho pitalidade ; os babitantes do
Tijuco não POSSU"8ID em grau inferior estas qualidades, e nas
primeiras classes da sociedade ellas ainda são mais realgadas por
uma urbanidade sem aJIectação e pelo estylo da boa companhia.

Encontrei em 'l'ijuco mais illustração que em todo o restante
do Brazil, mais gosto pela litteratura e um amor mais vivo
pela instrucção. .Muitas pe soas, possuídas por uma nobre
emulação, alli aprenderam o francez sem me tre; conhecem
nossos melhores autores e alguns, depois de um longo exercicio
comsigo mesmo. conseguiram poder faUar nossa )jngua de um
modo intelligivel, só com o auxilio de uma grammatica muito
imperfeita.

Os halli tantes do Tij uco escrevem com bellos caracteres, e a
este respeito podem rivalizar com os mais b:lbeis inglezes. Pelo
que posso julgar, n50 são inferIOres na musica aos mais habi
tantes da ProvlDcia, e UIlla missa com mu ica, a que assisti cm
Santo Antonio, não me pareceu inferior á que tinba assistido
alguns me7.es antes na vi!la do Principe. Pouco tempo antes da
minlla IHrtida,o!fereci a Sra. Mntbildes da Carri:Jra um oa
demo de musica. Logo depois houve em casa do intenden te um
concerto, no qual tocaram-se muito beIJas variações das arias do
caderno.

Pelo que tenho dito dos recursos do Tijuco, não se deve es
tranhar, si eu accrescectar que ahi reina bem-estar, que não
encontrei em alguma outra parte ela Provincia.

As casas são asseadas, os bomens brancos vestem-se bem e as
mulberes brancas que tive occasião de ver não se trajam com
menos luxo. Mas, é preciso dizeI-o, os habitantes do Tijuco não
se apartam á.esse caracter de imprevidencia, que desgraçada
mente distingue todos os brazileiros ; gastam á medida que re
cebem, e muitas vezes os empregados Ua administraçiio diaman
tina morrem individados, posto que seus ordenados sejam muito
cOll3ideraveis. »

( Saint-Hilaire - VIAGENS AO BRAZtL.)
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Descripção das nitreiras exist.entes na
Serra Cabral ou :l'1:onte R.odrigo

• Monte Rodrigo não é dessas serras pedregosas e escalvadas
como a mór parte das de Minas; é toda formarla de uma .terra ver
melha, pesada e fertil, caberia de matas ou campinas, e por onde
asperegam penedias ; estas são de llatureza calcarea, de um cin
zento-escuro, Ilitadas em dilferentes sentidos de branco e cuja bêtas
são de materin espathosa. Estas rocl1as acham-se todas mais on
menos cobertas de estalactites assento natural do nitrato depota sa.

No Jogar em que o rio Paraná diviJe a montanha, mostra-se ella
mais desamparada de terreno e mais cheia de rochas, e por isso
abunda alJui mai o nitrato. Não obsti1nte, porém, toda esta fig-ura i
inclinaç1io precipitoza, tal é n fel"Lilidade da terra que o monte se
mostra frandoso, verde-negro e cheio de viço. Causa maravilha
ver ao longe como estas rochas, brnnquendas de estalactites, so
brepujam c mostram-se por cima das calleça~ das arvore, á maneira
de velhos ed ificios, call idos já em ru inas e de architectura gothica.

Estas rochas, examinadas. porém, de perto, siio lar.c'as e espaço
sas cavernas, que á primeira vista infundem enleio e respeito.
No seu tecto de estalactite, umas representam rampas fluctuantes
e de enormes grandezas, outras grandes caehos de uvas; aqui
pendem melões, ali i vnriadas flores; em suas parMes se revelam
e brotam doceis pyramide, globos, colchões rolados, delicadas
rendas, em parte afundam g-randes recamaras, nichos: - tudo
curiosidades da natureza, obras suas fabricadas ao seu vagar, no
meio da confusão dos seculos e pingo a pingo I

E~tas cavernas, dignas da lJlage~tade de um pythio ou de uma
sibylJa de Cumas, aonde os homenS.cheios de p'IVoroso respeito e
tremendo, entrariam para ouvir da boca dfl outros homens a fu
tura historia de seus destinos,-estas cavernas serão um dia des
figuradas para delJlls se extrahir o br:mco pó, que nos dias de
terror e no campo da morte irá augmentar a confusiio, o terror, a
mortandade !

Das estalactites umas são doras, outras molles e esponjosas;
aqucllas pela maior parte occupam o tecto das cavernas e estas as
paredes e portas inferiores. Na massa interior destns ultimas
acham-se cavidaues e como cazinha.> ou moldes, onde algum dia
existiram frag-mentos de madeiras, que já o tempo consumiu;
acham-se mnitas conchas,bem conservadas, de vermes terrestes,
que ainda hoje abundam e pastam ao redor das mesmas cavernas.

Acham-se pedaços de estalactites, qne foram despregados de
seus logares e que ao depois foram envolvidos segunda vez na
massa de outras estalactites mais modernas, agora minado com
elles. Abundam de varias áes estas cavernas,sendo dominantes os
nitratos de pata a, cal e magnezia. Os mais são os muriatos de
sóda, cal, ammoniaco, como Lambem sulphato de magnezia. >

(Dt'. Felicio dos Santos - MEMORIA SORRE O DISTRICTO DIAl\lA~TIl'/O
DE SERRO FRIO.
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• Todo o leito do rio das Velha' é aurifero. Fazendo prova no
bancos de areia o cascalho do fundo do rio, sempre que houve
occasião, encontrei ouro de~de Sabará até á bana do rio. Ha
tambem na margens muitos depositas de cascalho aurifero,
alguns ainda intactos, outros, como os de Jaguará e Jequitibó, já
lavrados.

Procurando a origem de te amo e duvidando de qne pudesse tel'
sido transportado, como geralmente se uppunha, dos terrenos
auriferos que só se encontram de Santa Luzia para cima,
examinei algun' veeiros de Ijuartzo, que abundam extraordinaria
mente em algumas partes da região.

Em diver,;o~ veeiros encontrei ouro associado com pyrites.
A julgO!' peli) riqueza dos depo,itos de cascalho sob/'ejacente,

algnns destes veeiros devem dar lagar a explorações proveitosas.
Posto que nào tive tempo nem meios para avaliar o conteúdo de
onro nos cascalhos,jnlgo que h1l mnitos log-ares, tanto no rio como
nas mnrg-ens, que merecem n attençào dos mineiros.

Além do ouro, os unicos outros metaes nativos neste grupo
até hoje conhecidos, são a prata e o chumbo cOlllidos na g-aleria
argentifera do calcareo do alto ALJaété. Visitei esta localidade,
mas n~da pos~o :ljunlar ás claras e precisas descrip~ões de von
Eschwege e Paulo Oliveira. Os veeiros expostos na snperticie são
pouco volumosos; mas, havendo probabilidade de augmento com
maior profundidade, são bastante promettedores para justificar a
exploração pelo modo judiciosamente proposto pelos illustres
alumnos da eSllola de minas, que têm tomado a si a em preza de
os trabalhar.

As numerosas cavernas da região ca]carea con tém importantes
depositas de terra salitrosa,proveniente da nitriOcação das accumu
lações de materias organicas, devidas em grande parte fi occu
paç;io das cavernas por enxames de morcegos. Estes deposi tos
têm sido explorados desde muito tempo; mas, conforme as poucas
informações que pude obter, estfio longe de ser exhautos .•

(Ol'ville De"by - RELATORIO SOBRE O VALLF: DO RIO DAS VELHAS.)

Voyage dans le district des diama11.8 et sur
le littoral du Brésil

mSTolUE DU DlSTRlCT DES DIAMANS - SaN ADMIN~STRATION

« Soumis à une administration pnrticuliêre, fermé non-seu
lemcnt aux étrangers, mais encare anx nationaux, le districl des
diaman forme en quelque sorte nu B'tat séparé <lU milieu du
vaste empire du Brésii. Ce dislrict, l'un de plus élevés de la
province des Mines, est une enclave de la comarca du Serro



646 PROVI elA

Frio; i! fait partie de la grande chaine oocidentale et comprend
un espace à-peu-prês eirculaire d-environ douze ]jeues de cir
conférence. Des rocs sourcilleux, de bautes 11l0nt~gnes, dAS ter
rain's sablomeux et stériles, arrosés par un grand nombre de
ruisseaux, les siles les plus rOl1lautiques, une végétation aussi
curieuse qu'elle est variee, voili! cc que pré ent en général le
district des diamans, et r,'est dans ces Iieux sam'ages que la
nature s'était pIus à cacher la préoieuse pierre qui est devenue
pour le Portugal la source de tant de richesses.

Bernardo (i) Fonseca Lobo Cut le premieI' qui decouvrit des
diamans dans le Serro Frio, et ii n'ent d'autre récompense que le
trile de Capitão-mór de Vil/a do Principc avec I~ propriété de
}'office de noiaire dans la même vil/c. On ignora d'abord la veri
table nature des diaman qu'avait trouvés Lobo; on se plaisait à
voir brillor de. jolies pierres, et I'on s'en servait en guise de
jetons pour marqner au jeu.

Cependant un certain ollvidor qui avait babité les Indes Orien
tales, reconnut que les pierres brillantes de Serro Frio n'etaient
3utre chose que des diamans; ii en réunit secretement uu grand
nombre, et partit pour le Portugal. Ou ignore en quelle année
se fit celte important découverte; cependaot on sait que le gou
verneur D, Lourenço de Almeida, ayant adres~e i! la cour
quelques cailloux transparens, disait, dans une letlre du 22 juillct
i729, qu'i! les considérait comme des diamaos j !'on sait encore
qu'on lui répondit qu'il ne s'était point trompé dans es conje
ctures, et I'ou ajoutait que, depnis quclques 'années, ii avait déja
été Cait deux envois de pierre sel1lblables de Minil à Lishoinne.

Par un décret de 8 fevrier i730, lo diamans fur'nt declarés
propriété royale. On permit à tout le monde de s'occuper de leur
recherche; mais chaque negre empIoyé à ce travail fut oumis i!
une capitation; ii fut dépendu de faire passeI' les di~mans en
Europe SUl' d'autres navires que ceux du roi, et J'on décida que
pour le [ret de chaque pierre on exigerait un pour ceot de sa
valeur. La cnpitation qui d'abordavlIit été fixée à cioq rnille réis
(31. r. 25 c.) (2) fut porlée ensuile jusqu'a 4.0 mille et Pou donna
même au gouverneur de la provioce, le comte das Galveas, le
pouvoir de la fnire monteI' ii 5u mille (312 f. 50 c.), s'il le
jug-eait convenable. Uu tel mode d'impôt etait évidemment
injuste; cal', dans une recberche aussi aventurense que celle dcs
diaman , les produits ne ~ont pas néce~sairemeot proportionnés
au nombre àe bras que I'on emploie, Ce ne fnt cependant par un
tel motif qui determina le gouvernemeot à renoncer à la capi
tation et à suivre un Ilutre syslême pour la rechercbe des dia·
m~ns; dans le cours de denx annés, leur prix avait diminué de

(1) Bornardino, suivallt Southoy.

(') Pharro dit quo la premiore capilalion date l,8 mars l,732. StH ce point, iI
osl d'acrord avec Soulhe)' ; et ii osl inconcooablc (IUO, dans SOn pl'Opl'O ouvl'ago, ii
aillaissé imprimor, sans aucuno observalion, un mómoiro oú l'on avanco que colte
mômo capilalion romonlo au 22 avrill,722, époquo :\. Jaquelle les diamans n'ótaionl
probablomont pas oncore découvorts.
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plus des trais quarts; ]'on jugea néce aire de prendre des me
sure pour meltre des bornes à I'exl racLion.

Em 1735 (1), elle fut mi.e en ferme pOUI' la somme annuelle de
:138 contos de 1'I!iS ( 62,500 f.); mais on imposa aux fermiers la
condiLion do ne pa, employer plu do 600 negre , e~ju qu'eu ran
néo :1772, le bnil fuL renouvelé six fois.

Cepeudant, le gouvornement ayant reconnu que I'extracliou
des diamans par fermiers avait éLé trop souvent accompagnée
de fraudes et d'abus, ré'olut de faire exploitor pour son propre
complfl les terres diam:mtines. De nouveau reglemens furent
rendus: Pombal élait alors mini tre; ces ràglemens porlerent
dit Southey, I'empreinte de son caraclere, On i ola eu quelque,
sorte lo district les diamaus du reste de ]'univers; situé daus uu
pays gouverné par un pouvoir ab olu, ce di trict fut soumis à un
dispolisme plus ab~olu encore; le liens sociaux furent rompus
ou du moins aITaiblis: touL ful acriOé au de seiu d'assurer à la
couronne la propriélé exclusive eles d iamans. (2)

L'oxce sive I'edig-ité .de plusieurs des reglemens los [\ fait
tombor en désuétude. lo puís citeI' pour exemplo ceux qui meto
taien Ides bomes étroites à la popula tion du dislricl, et qui
limiLaient le nombre de' marchands j colui qui condemnait à la
confiscaLion ou aux gall1res uu ne!!'re trouvé avec un almnca{,'c (3)
et une sebile; celui enfin qui défendaitle creuser les fondemens
d'une maison, a moins qu'un huissier et trois {eitm'es ne fus
sent témoins de ce travai!. La forme de I'adminislration des
diamans a aussi éprouvé des modifications à difl'érpnlOs époques.
le vais la faire connaitre telle qu'elle était en :i8:17 j san m'occuper
des chaugemens que peuvenl avoir on lieu depuis relte époque.

Le principal admini traLeur elu district esl l'intendctnt des dia
mcms, qui réunit á ce litre celui d'intendant-.qánámle dcs mines,
crée pour M. Manoel Ferreira da Camara Brtencourt e Sá. (lJ,)

Le pouvoir de l'intendant est à-peu-prés absolu. II regle fi
san gré tout ce qui concel'Ue le'travtlÍl de mines de eliamans,
change ou suspend les employés, permel ou interdit l'entrée elu
elistrict (5), pl'enel les me.ures qu'il ju,!.!e convenabJe poor em·
pêcher la contrebande, díspose de la force militaire. etc. L'au
torilé ele I'intendanL ne e borne pas à ce qui concerne les
diamaus; ii esL encore chargé do la poli o elans I'intérieur de
san distrícl; ii est loul·à-Ia- fois aelmiuislrateur et juge, et il
faut qu'en celle elerniére qualité, ii ait éludié la juri prudence.
Pour des valeures qui n'esxcêdent pas :100 mil réis, ii peut

(l) CoLte est date emprunLõe à Pizerro, el comnle elle coincido passabloment aveo
los rõciLs do Soutboy. 0110 mo sembJo plus oxacto que collo do lHO quo so Irou lO
dans lo mémoiro do Luiz Boltrão do Gou vãa do Almoida, imprimã (lans les 1Il'e.
fIlorias H is/oticas.

(2) Voy, South. Bist. of Bras.
(3) Otllil do minour dãcrit dans ma premiiJre ReJalion, voI. n, \J. 244.
(4) Voy. ma promillro Relation, vol. II3
(5) Los llouvernenrs de la prov1nce oux·m6mos ne ponrraient entreI' dans lo

district sans sa permission.
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rendl'e ses :IITets sans audience et ans nppcl (1); quant aux
déliLS criminels três grnves, tels qui l'assassinaL, ii est seuJemeut
chargé de f:lire l'instrucLion des proces qui y sont rel3tifs, et
en lliL ii envoie le" 3CCll és it ViJla Hit:a. Les fonctions de I'in
tendanL con idéré comm~ juge proprell1ent dit ne 'étendent pas
au delà de son di Lrit; mais c'est lui qui doit connaiLre de délits
relaLifs it ln contl'ebande des diarmus comnJis dans toutes la
pl'ovince de Minas e ll1ell1e dnns le resLe de I'impire. Les 3ppoin
temen' des intendans sont de 8.000 cruzade pour M. da C3mara,
ann de l'indel1l1lizer des frais de voyage qu'il éLait obligé de
faire COUlffie direcleur dos forges royales de Gaspar Soares. (2)

Apres J'nLendant, celui qui Lient la prill1iêre place dans le
disLrict est l ouvido)' ou fi Citl, dont l'empIoi e t principalement
judiciaire, qui faiL en quelque sort les fonctions du minislêre
public, et est chargé de urveiller dans l'3dministration des
ínterêts du gouvel'llement. Les appointemens du fiscCtl s'élêvent
à deux contos de l'éis ('l:'UíOO f.)

Voici quel,; sont ensuite les olliciers de J'administration dia
mantine (Officiaes d[t Contad rict). A leur têle se trouve.nt deux
trésorieurs (caixCts) , qui reçoivent chacun 4.000 cruzados. Aprês
les trésorieurs, vipnt le Leneur de livres (quardas-livros), dont
les appointemens s'éleve.nt à 1:04015000 reis (o.bOO f.), et ensuite
ii y a sept commis ou éCl'ivains (escrivães), qui touchent chacun
320.000 reis (2.000 r.).

II existait peu d'annés avant mon vOY3ge un administrateur
générlll (administrador ,qeml) (3), chargé, sous I'i ntenda nt" de
la direction el de la surveillance g~nérale des tl'avaux relalifs it
l'extraction des diamans. CeLte place a été supprimée, et c'est
aujourd'hui (1.817) le second trésol'ieur qui remplit les fonctions
d'administrateur-général.

II u'y a point, comme le dit Mawe (4) de ,q t7'de cledit trésor
ou sont depoEés les diamans. Le trésor a tl'ois elês: Pune reste
entre les mains de l'intendant; la second entre celles du premier
thésorieur, et c'est le premieI' commis OLl éCI'ivai n qui est chargé
de la troi iame.

L'intendant préside nu conseiI, qu'on appelle la junte royale
des diumans (jltnta. 1'eal dos dimnantes) , et ii I'assemble quand
iI le juge à propo . Outre le président, la junte se compo e de
quatre membres, le fiscal, les deux trésorieurs, et le leneur de
livres. La junte a aussi uu secrétaire (escrivão clajwnta); mais
celui-ci ·n'a pas voix dans le cansei!. (5)

(1.) Le législatour, eraignaut sans douto I'udrosso dos :lI'oeaLs oLl'innuonco quo
lour donno le Lalont do la parole, leur a inLerdit l'onL"ée du disLrieL des diamans.

(2) Voy. ma premiel'e Rolation vol. I: pago 2~9.

(3) L'admiuistratour geral était aussi illspectol' geral
(4) Traveis in Lhe interior 01 Brazil.
(5) 00 a imprimé 00 Allomagoo quu l'illspecle"l' gél,éral cl "li lellCl1I' de livres.

escrivão dos diama"lcs, fai.aiont partie do la junLo. II osL rigourousemonL possibl
quo la place d'iospoeLoul' général ai! éLé rélablie depuis moo voyago ; mais le los
neur do livros ale lilro de guarda. livros et non celui d'escrivão.

Les oscl'ivàes sont des employós du seeond ordre quo n'otrenL point dans la juote.
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La conduite immédiate des travaux relatif à J'extraction des
diamans est confiée à des employés appellés administmteul's pal'
ticuliers, dunt le nombre varie uivant les be'oins du service,
et qui n'étaient que huit à I'époque de mon voyage. Chaque
administrateur parLiculier est à la tMe d'un certain nombre de
négres, dont la réunion forme ce qü'on appelle une troupe (tropa).
Le nombre des esdaves qui composent une troupe n'est point
fixé à 200, comme l'avance M. Mawe (f); mais iI peut varieI' selon
les cirCOLl tances et les besoins du momento Les appointement
que tOllchent les administrateurs s'élevent à 200 mil réis (1..250 f.)

Ontre les i:'éances ordinaire de cette junte, dont j'ai padé
plus baut, ii se fait cbaque année une a emblée générale ou
se trouvent tou. les administrateur particulit'rs et dan Jaquella
ils donnent leur vote. C'est cette assell1blée qui determine
ou seront placées, J'année suivflnte, les dilférentes troupe de
négres et de quelle maniére doivent se raire les travaux. Si, dans
le courant de l'année, ii devient néces~aire ne modifier quel
qu'nne des résolulions prises dans J'assembléé générale, ln junte
en décide en seance orJinaire.

Sous les administrateurs particllJiers, sont des fe'itores (2) qui
font exécuter las ordres de ceux·ci, et qui surveillent les
négres. Entre les reitores et les admioistrateurs particuliers, ii
éxiste encore un emploi intermédinire, celui des cabeças qui
sont des administrateurs en ou -ordre chargés pecialement de
la surveill<mce des reitores, et qui, an cas de besoin,remplacent
les admini trateurs. Les reitores ont cent mille réis (625 f.) d'ap
pointt.mans, et sont oblig~s de se lllourrir (3).

00 appelle service (serviços) les Ileux: ou 1'0n extraiL des
diamans et ou 1'011 a établi une troupe. Chaque service a un
guarde- magnasid et un mel10ier qui ont le JOême rang que les
feitores, et sont payés à peu prés de même. Aux différens services
sont attachés un ou plusienrs maitre cbarpentiers, Ull ou plu
siellrs 1I1:'ltres serruriers, etc" qui ont également le I'ang de
feitores et ont sous eux des esclaves.

D'apres les réglérnens. chaque tronpe devrait avoir un cha
pelain; mais comIDa I'administration tl'Op endettée cherche à
reduire, autant qu'il lui e·t po sibla, le nombre des employés,
on ne donne plus qu'un chapelain à deux troupes qui travailJent
au même service; et, lors de mon voyage, il n'y avait que six
de ces eccJésiastiques pour les buit troupes. Chacun d'eux: jouis
sait de f60,000 réis (1,000 f.) d'appointemens.

II n'y eut jamais, comme le prétend Mawe, un cbirurgien pour
chaque troupe de négre (4). Lorsque le gouvemement sup-

(i) Travols, on. p. 225.
(:l) Lo nom do {eitol' 50 donno on général daos les habitations roralos à. cei ui

qUi ,'emplar,o lo maltrc, communiquo Ics ordres do co dornior ot edit travai1ler los
oselavos. Pcut-étFO ce mot pourralt-il so tradu iro par coi ui do DémJlI.

(3) 00 voit donc quo I'on s'ost tl'ompé, lor8([u'on A1lomaguo on a altribué
300.000 réis (2000 fr.) aux simplos feitores.

(1,) Travols i? tho intorior of Brasil, p. 225.



650 PROVINdIA

prima la ferme des diamans, ii acheto des fermicrs les esclaves
qu'ils employaieut.

II existait nlors pour le' malodes uu hôpital auquel étoient at
trachés un cirurn-ien et uu médecin (medico de partido) ; mai à
présent que les neg-ces employés par l'admiuistl'atioll ne sout
plu sa propriété, elle n'a aucun besoin d'entreteuir Ull IJospice
ni de alarier des médecins.

TlJUS les esclaves occupés dans les divers servi ces apparlier
ment à des particuliers qui le louent à l'admini tration. II o été
un temps ou leur nombre allait jusqu'à trois milla; mai I'admi
nistration três endettée, s'e t vu forcée de les réduire à mille
deux cents réis (7 f. 50 e.) par semaiile. Cette sommc a d'abord
été réd ui re ti 900 réis (5 f. 52 c.), puis a 675 (J f. 75 c.) Ce sont
les propriétaires des negres qui le habillent el qui les fOl1t
trai ter en cas de maladie; c'est administration qui les nourrit et
qui leur fournit las outils nécess!lire paul' leurs trnvaux. (1)

Cbaque sem(line, nn donne aux. negres paul' leur nourriture,
un quart d'alqueire de fubá, une cert!line quantilé da hnricots,
un peu de seI; et à ces vivres, on ajoute un rríorcean de tabnc en
corde

Quand les haricots manquent, on les remplace par de la viande.
Les migres mangent trois fois par jour, le matin, à midi et le

soir. Comme on leur accorde três peu de temps peodant la
journée, ils sont obligés de faire cuire chaque soir leúrs alimens
pour le leodemain, et quelque rois i1s n'ont d'autre combu, tible
que des herbes dessechées.

L'obrigation oú soot les esclaves d'avoir conlinuellement les
jambes dans I'eau pendant la ·:.ii on du lavftge, t leur nourriture
pau fortificante, presqúe toujours froide ou mal cinte, les ex
podent à des maladies de lang'uerer, résultat de la débilité du
tube intestinal:

Souvent en outre ii llourrent le risque dêtre écra és par des
rocs qui se détachent, on ensevelis sous des terres éboulées.
Leur travail est pénible et continueI. Toujour sous les yeux des
(eitol'es, ils ne peuvent dérober à leurs ul'veillans un in~tant de
repos. Cependant pt'e~f]ue tons préfereot l'extracUnn des diamnus
an service de leur moitre. L'argeot qu'li se procurent en vo
lant des diarllaos, et I'espéraoce qu'ils ont d'être aITranchis, s'ils
en trouvent d'une oertaine gros eur, ont san doute les causes
principales de ceLte prérérenoe i mais ii en e t d'nutres encore.
Réunis en tres grand nombre, ces inforLunés s'égayeot dans
leur travaux; ils cbnntent en chreur les canUques de leur
patrie, et tandls que dans la lTIai~on de leur mnetre, ils sout
soumis à tous ses caprice, ici ils obéissent à une regle fixe,
et lorsqu'ils s'y conror ment, ils u'ont polot à craihdre les
cbatimens.

(i) Los omployés do I'admioistralioo oot lo droit do plaoer 00 cqrtaio oombro
de oegros parmi eell" qai .001 employé a I'exlractioo des diamans. Cbaque admi·
oistraleur parliculier pell, par exemplo, emplaéer viogt.
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Les {eitt)1'cs portent ordinairement un gl'and hilton terminé par
une hlniere de cuir, Pt peuvent s'en servil' pour cbâlier sur-Ie
challlp un negre qui n mnnqué à son devoir,

Quand la fnule est grave, ln puniLion esl plus sévere,
Alors on aUacbe le coupnlJlc SUl' ulle écl1ecle, el deux de es

compagnons lui appliqueol SUl' les fosses des coups de bacalMo,
fonelt composé de cinc tresses de cuir.

Les (eitol'es n'ont pn la permissiun de faire donnel' à un negre
de coups de ceUe e~pece de fonet; ce Olll les ndmini lrateurs
parLiculiers qui, euls peuvent infliger un cbâtiment au si grave.

Les rtiglelllens ne perlllettent pas de dnnner plus cinquante
coups de bacallláo; mais ouvellt on en npplique davantage.

Lorsqu'un nelTre trouve un diamant du poids d'un oitava,
l'admini.Lration fait estimeI' I'beureux e. clave, le paie à son
mailre, I"babille et lui donne la liberté. Le camarades la cou
ronnent, le fêtent elle portellt en triompile SUl' leurs épaules.
n a le droit de conserveI' sa place dan l'admillistration des
diamnn~, et chaque semain, iI recoit le 600 réi. qu'aupnrant
l'on payniL à son mailre. Lorsque le diamant trouvé n'est que de
trois quarls d'oitava, ou donne également la liberlé au negre;
mais ii est obligé de tl'availlel' encoro uu cerlain temLJs pour
l'administratiou. C'est M. da Camnra qui a ajoulé ces dispo itions
au rég-leDlens. Dans le cournnt de ilH6, on avnit afTrnnchi trois
negre ; mais depuis le crmmencement de -1R17, jusqu'uu mois
d'orlobre de la mêmc année, ii n'y en av,lit pas encore en
d',dfrnochi. Pour les diaman qui pesenl pns trois-quarts d'oilava
jusqu'à ceux de deus vintens, inclu ivemeot, les negre recoivent
seulement des pelite récompen,es qui vont on augmentnnl de
valem en rnisou de la pesnnteur du diamanl. C'est un couteau,
un chape/lU, un gilet, 'tc.

Lorsq'un negre n trouvé nn dinmant, iI le monlre au reitor, en
lo tenant entro le -pouce et l'iodex, et· ecnrt::mt les nutre doigts;
puis ii va le déposel' dans la sa sebiJe suspendue au hnngar sous
lequel se f~iÍL l'opéraLion clu lavDge. A IH ün de la journée, les
feitores vuot ensemble remetlre la gamolIe à l'admini traleur par
ticulier.

Celui-ci prend le comple (] s cliamans qui onl élé trouvé ; ii
en rait inserire le nombre et le poids par un reitor qu'on nomme
listaria et ensuite ii les meL daos une bourse qu'il doil Loujours
portel' SUl' lui. A la fin de chaque moi ou à des époque plus
rapprochées, si la junte le juO'e eonvenahle les diamans oot
remis au trésor, et cb~que administrateur particulier envoie ceux
de soo service par un ou deux (eitores accompagnés de quelques
négres (-1). Les Lrésoriers vprifient le nombre des diaman qui
leur sont npporté ; ils les repesent, et ils les ioscrivent SUl' un

(I) Do~ savans ont óerit quo los admillislratours 50 rondaiont uno rois par So
maino à Tijuco pour rOlllottro los diamans a la junto. S'i! cn êlaiL ainsi on ma; ou
juin i8i8, ópoqueà laqllollo los mlimos SBvans par eOllraiont lo disLrirL dos dia
mans, ii raudl'aitsupp~sorqu'ontro lo mois d'oclobro 01 colui do juio, ii)' a ou do~
changomous dans los reglomons.
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livre avAC l'indication de leur poíds le nom de sel'vice oú on les
a trouvés et la date de I'envoi. Les diamans sont ensllite déposés
dans le trésor.

Chaque anoées, ou expedie pour Rio de Janeiro ceux qui ont
été réunis daos le courant de I'aonée précedente et v()ieí ce qui se
pratiqne à cet égard. On a donze temis pereés de tous dont la
grandeur va eu dimiullant depuis le premieI' tamis jusqu'au der
nier, et I' n passe uccessivement tous les diamans ii travers ces
tamis. Les plls gros diamans restent SUl' IA tamis lo plus fino
De celte maniére ou [I douze lots de diamans que l'on enveloppe
de papier eL que 1'011 met ensuite dans des sacs. On dépo e ces
sacs dans nue eaissl' SUl' laquellc l"intendanl, le fiscal et le pre
mieI' lré. orier metlent leVl' cal'heL. La cai se par t accompag-née
d'un employé cboisi par l'inLendant, de deux solliaLs du régi
ment de cavalerie de la provioce, et de quatre hommes à pied
(pedestl'p.s). A!'rivée à Villa Rica, elle est présenLée au général qui,
saTIS I'ouvrir, yappose également sont cachet; et lorsque ceLte
formalité esL remplie, le con voi se remet en marche pour la ca
pitale.

La force rniliLaire à la disposítion de l"intendant et de l'ad
lllinistraLion se compo e de denx compagnies d'hllmm13 a pied
dits pedrestres, et d'un détachemenL du régilOent de la province
qui se monte à 50 hommes, y compris les o!Jiciers.

Le déLachement de cavalerie est commandé par capitaine.
Vingt hommes environ sont Gantonnées SUl' les fronLiéres du
disLl'Íct des diamans ponr 'opposer à la conLrobande, pour visiLer
les voyageurs qui sorLenL du di LricL, POUI' arrêLer ceux qui cber·
cheraient à s'y inLroduire sans la permis. iou de l'inLendant, elc.

Le reste du déttlcbemenL est caserné habituellement à Tijuco et
employé à raire des paLronilles, à accompagner les caísses, etc.

Les deux comp;lgnies d'hommes à pir.d ou pedestl'es sonL compo
sées chacune de30 hommes, Loas mulâtre. ou négTes Iibres. Cha
que compagníe est commandée par un capitão-mór qui est
égalemenL un hornrne de couleur.

Les pedest1'es recoivent chaque année 76,800 (q,SO réis) SUl'
lesquels ils sonL oblig-é de se 1l10urrir, de s'habillel' et de s'acheLer
un fusil eL un sabre. C'esL le gouvernement qui leur fournit la
poudre et le plomb, et en ouLre, on leur al:corde une indemnsilé,
quand on les envoie à Rio de Janeiro. Chaque compagnie porte un
uniforme qui lui est propre. L'une des deux esl destinée sur
tout à aider dans leur service les soldats du détachell1ent; ou la
nomme cornpagnie de l'intendcl/ce cornpan/tia da intendencic!). 1'au
tre appellée cornpanhict de extração, dépend plus immédiatement
des tresoriers et de l'administl'atioll, et est sp 'cialell1enL chal'gée
de porler les ordres de celle-ci eL ceux de I'illlendant. Les pe
destres doivenL rechel'cher et ~lI'I'êLer les conlrebandiers, el em
pêcIJer que l'ou ne porLe de l'eau-de-vie aux négl'es employés
à l'exLraction des diamans.

Les réglemens dépendent la vent de I'eau-de·vie dans services
pour empêcher entre les travailleurs et les marchands une con-
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·nivence favl)rable à la conlrebande, et reau-de-via arrêtée par
les p[dest?'es, est confisquée à Ilmr prolH.

Depuis dix ans, de 1807 à 1.81.7, le dislrict des diamans a fourni
année moyenne, dix-buit mille karts (1). Si les notes que je
po ~ede sont exactes, les diamans de Brésil auraient été engagés
pendant plusieur annéas pour l'acquittement des sornme que
le gouvernement aurait empruntées, en Bollande, afin de satis
faire à des demandes de minéraire faites jJar I'empereur Napo
Iêon ; ils Iluraient élé envoyées annnellement, m;lÍs sons être
taillés, à la maison Boppe et compagnie d'Amsterdam; les plus
gros seuls auraient été reservés pour le roi; la mai~on I-!oppe
aorait lenu compte des autres SUl' le pied de 7,200 (Mi réis)
de karat, et taillés, ces mêmes diamans se seraient revcndu en
An/;Ieterre pour environ 25 à 30,000 ('156 a 197 réi ); mais
enfin Ies engagemen contractés auraient cessé eu 1.817, et alors
Ie roi Jean VI serait entré dans tous es droits.

Le gouvernement a payé jusqu'à un milion de cruzade , pour
Ies dr.penses de l'extraction et I"admmistration drs diamans;
mais "ctuellement (18i7) ii n'accorde pIus que ilOfJ,OOO cruzades,
et c'est ce qu'on appelle l'assistance (assistencia) Cene somme est
prise SUl' Ies revenus de la province. et euvoyée par ~eme·tre à
la junte diamantine que ceHe du trésor royaI de ViJla Rica
(juntct da fazel1d·t rectl). II e. t 11 remarq ller que le prod ui t du
quiut jJrélevé SUl' 1'01' en poudre qui se fond dans les quatre e
intendance~. (Voy. ml! premiêre ReI., I), ne fait guére aujourd'
hui que compenseI' la dépen e des diaman . A son arrivé á
Tijuco, I'assístrmce est dépos('e dan le lrésor ; la junte en fait
usage pour payer les apprintemcns des employés, lesjouroées des'
npgres, Irs diverses dépemes du service, et' chaque aonée, I'on
envoie uo compte couraot au mioislêre. Les appoiotrmens de
l'int.endant, da fiscal; de l'huissier de I'intendance, de I'écrivain
de la junte et de la compagnie de pedestres appellé companhia da
intendmeia, ne sont point compris dans I'assistances ils sont payés
séparément par la junte roy~le de Villa Rica, mais pris égale
men t SUl' les revenus de la pl'ovince.

Pcndant loog-tpmps )'~dministralion ~ payé Ip.s journées des
Dêgre~ et les vivres achetp pour les nourrir en billels dits
d'extraction ?'oyale (bilhetes de extracção Teal). Ces billets fnits à
la maio, porlent le nom de créaociers auxquel ils oot élé
fournis, et sont signl5s par l'inleodHnt, par un dl'S lrésorier~, par
le teneur de livres et par I'employé chargé de leur enregistre
ment. L'('poque du p:dement n'y e. t point indiquée; iI ye t dit
seulement qu·ils seront payés à qui le présrnlera; mni d;lns
I'orilline, i1s l'taicnt, au bout d'un an, écll:lngés contre de 1'01'.
Cependa nl l'ad minislr" tion s'étant trouvée endettée par dill'éren·
tes circonstances; par J'envoi que fut fait au 'ouverain de la
motié de l'assistance, lorsqu'à son arrivée au Brésil, ii demanda

(1) Solou M. VordiiJr, cite par M. do Froyeiuo\, lo kara\ por\ugais os\ do 3 %
moios por\que lo karra\ françals.
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l'arg-ent que si Lrouvait dans les caisses; par la bausse três con
sillérable que les vivres éprouvel'cnt en 181(j,; par uu reLard de
six moi$ que la junte de Villa nica met l1epuis Jong-temjJs dans
les paiemens de l'asslstance; par l'éL;lblissemeut des forges du
Morro de Gaspar Soares, donl le gouvernemeut a orl1onné que
Jladmiuistration diamantine fil loutes les depenses; enfin peut
êtro par ln facilité avec IU4uelle les administrnLious, comlTIe les
particuliel's, dépensent, lorsqu'il ne faut pas débourser de numó
raire; l'a1ministratlou, llis-je, 'éLanl trouver endettée, les billets
cessêrent d'êLre payés aux échéance. Néanmoi us ils avaient
cours dan le public avec une perte d'euviron 25 pour eent; mais
en 181.7, la junte du tré"ol' royal déclara qu'ils ne seraienL plus
reçus pour les impositions, et ils tOlllbêrenL dans uu di~credit
total, cc que Ot bllHucoup murmureI' les proprieLail.'eS donL plu
sieurs ont une grande quanLité de ces billets enLre les mains. Le
gouvernement a enLierement refu é de concoul'ir au paiement
de la dette, eL c'e 'L, pour I'acquitter, que I'administration des dia
mans s'est vue conLrainLe de dimiuuer le nombre des negl"s
disLriboés dans les di [J'érens services, et de réduire au taux que
j'ai indiqué le' appoinLemens des cmployés, autrefois beaucoup
pios considél'ables.

Gomme I'on a cessé d'emettre des billets, le compte de oeux qui
louent des esolaves à I'administration devait, lors de mon voynge,
se régler tou les six mois, ainsi que cela s'était déja faiL jadis, et
le montant du compte devaiL ensulte être payé en argent. Quand
nn marchand ou un culLivateur fournit des vivres, l'employé
cbargé de les recevoir Iui don ue un bon (lembrança J, et,
d'apl'es les nouveaux arrangemens, chaque blJn devait êLl'e égale
men t payé en numérnire apre' nu terme de six mois.

On a vu que le systême d'admini LraLiuu, introduit dan le dis
triet des diaOlans, avait pour buL d'ao Ul'cr au roi la posse sion
exclu ive de ces précieuses pierre, A cet eO'eL tout a ete com
biné avec la ~agaciLé la plus merveilleu e; ou est entré dans les
moindres détails; toutes les chances de larcin onL éLé prévues,
et I'on a pris des me ures paul' déroutel' les valeurs les pIus
adroils. Je me ('onLeuleraiL de citeI' ici nn exemple. Lorsqu'un
negra est soupçonné d'avoir déroM uu diamant, on le met en
prison ; on lui fait avaler trois pierres; et ou ne lui donne la
liberté qu'apres s'êLre as ure qu'il a rendu les trois cailloux,
sans qu'aucun diamaut ait élé découvert.

Ou ne s'est pas contenté de prévonir les vaIs par les pl'écau
tions les plus minutieo es; OD a voulu encore opposel' aux Lenta
tiODS la erainte de cllâlemeus tre' gl'aves,

Dn bOll101e libre que a éLé convaincu d'avoir fait la contrebande
est envoyé pour dix ans à Angola SUl' la côLa d'Afrique, eL con
damné à la perte da ses bieos, que l'on confisque au prof! L de
l'Elat. D'apres les ordennances, tout eHclave voleu!' de dillmans
devrait au si être confisqué; mais ce réglemens unique ne
s'execute point aujourd'llui. L'esclave qui a volé des diamants
est d abord fonette; ensuite il est mis aux fers pour nn temps
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pIus ou moins considér.1ble, snivant ln valeur du vol; peudant
ce temps, rou n'accorde ancuoo rétributiou pour le travail du
negre, et si le maiLre n'est plus, commo 3utrefoi , privé entiere
ment de S3 propl'iété, (m le punit encure neanmoins d'une f3ute
qu'il n'a pas commise et qu'iI ne pouvait empêchell (1). Les
esclaves condamnés aux fers forment une troupe sépnrée quo l'ou
trai te plus séverement que les autres, et que l'on omploie à dcs
travaux plus rudes.

C'est un vain cependant qu'on a rendu dAs lois penales; c'est
un vilin qu'on a mulliplie le mesures preventives. La cupidilé
et l'adresse se jonent do loules les craintos, e triompheut de lous
les obstacles. Lorsque les diam;lUs étaient muin diJficiles à ex
traire et plu abondans, iI éxi tait une espece de conlrebandiers
qui, ol'dinairement réullis cn troupes, se répaudaieot dans las
lieux ou oes précieuses pierros se tl'ouvaient avec la plus d'aboll
dance, et ils les chol'chaient eux-memes.

Quelques-uns r!'entre eux, places en sentinelle dans an endroit
élevé, - avarlissaient les autres de l'approcha des soldats, et la
hande se rotirait aussi tM dans les montagnes las plu es
carpées.

C'est là ce qui fit donner à ces hommes aventureux le nom de
,ql'irnpeil'os (grimpeur ), d·otí. s'e t formé par corruptiou le mot
de garimpeiros qui est resté. Depuis qua les diamllns sont de
venus plus rares, et qu'il faut de travaux considérables pour
les tireI' du sain de la terre, à peine quelques negres fugitifs
vont en chercl1er encare SUl' le bord des ruisseaux. Mais s'il
n'axi le plus de gal'impeiros (2), ii yaura sans douto toujours
des contrabandiel's pruprement dits (contrabandistas), ceux; qui
lraOquent des diamans volés par las esclaves dans les diU'éteus
sel'vicas.

Les negres out pour ce genre de larcin una sllbtilité qu'éllvie
raient nos nlous les mieux exercés. Los llouveaux venus reçoi
venl des leçons des ancian ,et bienlôt il~ deviennen t aussi habiJes
qu'eux. Dn des prédécesseurs' de M. da Camara se plaignail de
ce que les vais de diamans ataient extrêmement mullipliés, al ii
ar:cu ait ses administraleurs do manqueI' de vigilance. Ceux-ci
lui assurêrent que la surveillance lil plus aétive ne pouvait em
pacller les esclaves de dérobel' des diamans. L'intendant, vou
Jant alors faire 1'expérience de l'habililé des negres, onvoya
cilorchel' celui qui passait paul' le voleur le plus adl'Oit; ii plaça
lui'1I1ame une pelile piel'l'e au milieu d'uu amas do sable et de
cailloux d~ns nn de ces canaux od se font les lavnges, et ii pro
mit à l'esc);Jve de lui donner la liberlé, ,'iI pouvaiL enleveI' lu
piene assez ,habiJement pour ne pas être aperçu dnns son. larciti.

(1) 11 n'est pas impossible sans donte quo des negres aiool ,"olá pour teurs mai
tres; mais on sont qu'ils doivoot to fairo beaucoup plus souveot pour lour propre
eomple.

(i) C'ésl à lout que de savans aulours oot parlá des qarilllpeiros eoo1o s'iI y OD
avall encare, les coniondanl sans doute avec les cOlllrs&alláislu.
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Le negre se mi t à laveI' le sable à la man iere accoutumée,
pendant que I'inlenuanl fixait SUl' lui des régards aLLentifs. Au
bout ele quelques inslanls, le magislral dem:mda à l'esclave ou
était la pierre. Si I'on peul compLer SUl' la parole des blancs, dil
ce dernier, je suis libre; et, til'ant la pierre de sa beuche, ii la
monlra 6 I'intendant.

Tandis que les esclaves, pendant l'opération du lavage, dé·
rollenl les diamans, les feilores ne mettent guere moius
d'ardour à en faire la conlrebande, et iI est d'autant plus faciles
à ces dcrniers de se livreI' à ce commerce illicile, qu'ils peuvent
faire entreI' leurs propres negres dan les services ou' ils snnl
employés eux·mêmes. On ent que les esclaves n'auraient
mêmejamais songé â voler des d;amans, sans I'appât qui leur
est sans cesse olferl par leurs supérieurs ou par les contraban
diers proprement diLs. Des hommes avenlureux profil.ent de la
nuit pour se roudre aux dilfél'ens services par des chemins dé
tournés, souveul presque inaccessibles. I1s sonL dans les lroupes
(tropas) des negres affidés qui, moyennant uno retribuLion,
leur amenent cpux de leurs camarade qui onl quelques venles
à faire, Les diamónssonl pesés, et les negres en l'eçoivent la
valeur sur le pied de i5 fI'. le vintem, Souvel1L lo contrebandier
n'aurait pas le temps de s'éloigner du servics la nuiL même ou il
y est arrivé ; alors ii est recueilli dans une des cases à negres, ii
y resLe caehé pendilnt la journée, !lI ii s'eu retourne la uuit sui
vante. Le conlrebandier qui s'est ha~ardé à alieI' les achetel' des
diamans dans les sel'vices, trouve principalement le débit de ces
pi erres chez les bouLequiers de Tijuco et de Villa do Principe.
Souvenl aussi des marehands vienn&nL deRio de Janeiro avec des
étoffes, de la mercerie et d'aulres objels, alin d'avuir un préLexle
plausible pour séjourner à Villa do Principe; mais leur hut vé
ritable est d'lIeheter des diamans.

A Tijnco, le conlrebandier ne revend que SUl' le pied de20 fI'.
les petiLs diamans qu'i I a élé acheter direcLemenL des negres :
mais á Vl1la do Pl'incepe, on lui donne déjà 25 fI'. de ces pierres,
parce qu'il n'a pu sortir du district sand comi r de plus grands
risques. Comme les negres vendent indislincLemrnL nu puid tons
les diamans qu'i!s dérobenl, sans f~iré aucune dilrérence pour la
gl'asseur, c'est SUl' ceux qui onl Ir. pIus de volume que le contre
bandier fait ses principaux bénéfices. Souvenl, au re~te, ii arrive
que le conlrebandier novhe est lrompé d~ns ce commerce par les
esclaves. Ceux-ci u ent de peLiLs morceaux de cristal; ils leurfond
pendre la forme que les diamans onl coutune d'atrecler, etils leur
donnenl la couleur du ditlmanl brut eo les rouland parmi des gra
ins de plomb. Mais, si I'ignorn nL peul êLre lrompé paI: des diamans
faux, I'homme exercé les di Língue sans pellle; non seulement
en fl'appant dessus, mais encore en les meltanL dans sa bouche,
et les ponssanl contre ses dents, pour s'assurer s'jls rendent ce son
argenlin que font ~nlendre, ainsi éprouvés, les ditlmans véritables.

Si, malgré les reglcmens severes qui onL éLé rendus, se malgré
les olfe1'Ls que Pon répete chaque jour, ou ne peut parvenir à em-
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pêclJer la contrebande, ii e Lfaut cependallt qu'elle soiL aus i gé
nél'nle à l'ijur,o que Mauve I'a prétendu; ii est faux que les dia
mans y circulenL dans le commerce cOlUme I,) uuméraire; ii est
faux: sul'tout qu'il se soit jamais vp.ndu, avec ceLte pierre, des
indulgence~ Ileuses destinées a dissi per le- scrupules des ache
teurs, J'ai passé un moi dans ledistrict, et personne ne m'a pro
posé d'acheLer un diamant, personne même ne m'en à monLre un
seul,

Le gouvernemenL ne fait exploiLer que los onvirons de Tijuco,
parce que c'e tIa qu'il exi te le plus de diamans; mais ii s'en
trouve encore on difJerentes parties de la prorince des Mines:
Lelles que la Serra, d~ Santo AntonIO ou Grão Mogol, les reviere
appellées Abaeté, AndftiCL, do Sono, da Prata, Scmto Antonio,
Quebra-Angm', P[ü'anahyb[(" S, ilI[L1'CDS, Sc1Stta 'Fé, pres . Romão,
BO/Tachudo, P[LraC[ttu, etc, II en exi te à I~Lto Grosso, à. Cuyabá,
dans le Rio Claro, reviere de la province de Goyaz ; enfin dans
eelle de Tiba.QY pres Fortaleza, habiLation située vers l'ex:Lrémité
des Campos Geraes.

ParLollt, eomme à Tijuco, il est défendu aux: parLiculiers de se
livreI' à la recherche des diamans, mais dans des conLrées aQssi
eloignées, aussi vastes et qui renfermenL une population aussi
faible que Goyaz, Cuiabá, M:lto-Grosso, iI osL impossible d'arrêter
la contrebande, ot 1'00 soutl're cc qu'on ne auraiL empêcher (2).

On ne lrouve plus les diamaos dans lour maLrice primitive, et
cetLe matrice elle-meme ne s'est reLrouvée nulle parL. ans doute
d'une consislance tres moHe, elle allra été eotiêrement delayée
par les eaux, et les diamans, détachés d'elle auroot été eu
trainés :lvec des cailloux dans le lit des ruis eaux. Ces cailloux
roulés melés avec les diamans, sont ce qu'on ,lppelle le cascallio.

Souvent le Iit des ruis eaux a chaogé de place, et de là vient
que le cascalho ne se trouve pas uoiquement dans leur liL actueI.
II existe quelques sigoes de la présence des diamans; cependant
ces signes soot en général peu certains, et, pour s'assurer si una
riviere ou un terrain contienL des diamans, iI faut avoir recours
à des recharcbes, à des assais de lavages. Presque toujours iI y a
de Por dans le cCLscalho qui fournit les diamans, et, plus ii s'en
recontre, plus les diamans sont nombreux, Dan~ IAS rui seaux
dont le cascalho a déjà été lavé, ii n'est pas rare de retrouver au
]JOllt de quelq ue temps da nouveaux diamans amenés encore par
les eaux, mais ils sont en petit nombre,

L'exploration de tarres diamantines devient chaque jour plus
diflicile. Tandis qu'elle élait entre les m,lins des fermiers, ii out
fait des recherches dans les terrains et les rui seaux les plus
riches, dans ceux qui pré 'entaienl le moio de ditliculté ; comme
"les minaurs des environs de Villa Rica, ils ont encombré le lit
des ruisseaux: du résidu de lavages, et, pour trouver le cascalho,

(1) On tronvol'a daus la relation do 1I10U trobiomo voyago dos détai I.s cUl'ioux
SUl' la maDiÍlre osteDsiblo dODt se fait la contrebande dos diamans do RIO Claro.
S'y parlerai aussi de ceux dos on virons do Forsaloza, dans la pro vinco (\0 S. Paul.

42
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iI faut souvent aujourd'lJui enleveI' une couche épai se ele sable
et de rocliers. Le détail de mes courses dans les ditfMens services
fera connatre les pénibles Iravaux auxquels ont est souvent
obligé de se livreI' aujourd'hui.»

(Saint Bilaire.)

Visite aux lllines auglaises

MINE DE CATTA BRANCA

«La mine de Catta Branca parait avoir été autrefois irrégu
liàrement exploitée par de Portugais, sous le nom de Buraco dCI
MOlaca' ils en tirêrent, dit on lJeaucoup d·or.

En 183!1, lor que 111. Roque la visita, elle appartenait à une
pauvre famille du pays. Ce fut lui qui decouvrit I"exi:tence du
bismuth dans cetLe mine. L'ecroulement d'une pa rtie des
travaux avait fait périr plusieur;; personnes et alTêté I'exploi'
tation.

En i830 M. de Línhares l'acheta de difTérenls propriétaires
pOUl' la somme de 22,000 cruzadoc et commença à 1;1 nettoyer.

En i83~ M. lIiornay eo fit I'acquisition moyennant 78 contDs de
réis, pour une compagnie anglai e. L'exploitation de 111. de Li
nhares avait col1té ii contos de réis, plus la valeu r d'ellviron
2,000 oitclvas d'úr extraites en deux ans des trnvaux (I'oitava est
le huilieme de l'once portugaise). Celle de M. Mornay ne dnra
que quelques moi, puis les escla"es furent vendus et le trllvail
fut su~peudu jusqu'eo i83lJ" époque à daquelle 111. Cotlsworth
le reprit SUl' une peliLe écbeile, et eu yemployaut des homme
libres, pour le r.ompLe de la compagnie anglaise. Comme iI réus
sit, on réorgauisa les travaux, qui depuis ont été con
tiuués.

La mine se compose d'un filon de quartz qui LPaverse l'itaco
lumite et les schi,;tes argileux. Dans celte endroit ces ~eux

roches altel'llenL entre elles, et lúlll's couches sont à peu pres var
ticales, inclinées Jégcrement vers resto

Le filon court presque directement du nord au sud. L'or s'y
trouve surtout dans des fissure qui paraissent être des failles
de la veine de qual'tz arrivées po terieurement il sa formatioll
et Mns lesquelles le metal se serait sublimé. On appelle ces
f:tiJles olhos dos millei,·os. ElIes ne se ploagent pas dans l'ituoo
lumite, mais sont propres seulement au filou: on en compte
six. L'or et le bismuth se tl'ouvent dun, ces fissUl'f's à deux ou
trois pnlmes de chaquecôté de la li~ae dcs fai/les, qui, sam avoir
aucuu rapport avec la forrnalion des couches d'iLacolumite, se
trouvent cepeudant à peu prês dans la mêrne direcliou. II y a aussi
quelquefois de ror au contact du filon Dvec les roches qui ]'en
toureat dans des po(uts PÚ ii ya en glísseme1;lt, all moins appa
·reut, mais ce n'est pas aussi génél'al.
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Qunnd 00 s'éloignc ii quelque dist1111ce de la ligne des failJes
dnns I'intprieur du filon, 00 ue trouve plus que du fJuartz pur et
tres peu d·or.

Tout pnrtie dooc ü croi['o que se I110n elait d'nbol'd eompo.é de
quartz pur, mais Cju'il n été reumé ioféneuremeut, et que d'or
et le bismuth soot arrivés [lar sublimatio[l uans le feotes et s'y
son t conden tél. •

(Francis Castelnau.)

Esfatistica rla uro[lncção [lO onro na urovincia de Minas Gel'aes
no anno de 1879

« E' facil estabelecer-se essa estalislica para as grandes compa
nhins de minera 'ão da provincia de Min:ls Geraes. Elia é sem
duvida um pouco incel'ta no que diz re~peito <1 producç[lo de um
certo numero de pequenas millas disseminadas, cnjos trabalhos
são irregulares e iuterrompidos.

E' ig-ualmente impossivel conheeer·se precisamAnte o resultado
do traballlo dos nnmerosos f1l iscadore. cujas batéas revlJl vem
constantemente as areas das enx.urrada e dos carregas dos
terrenos auriferos.

Vamos examinar sncce!'sivamente os diversos elementos por
meio dos quaes podemos estabelecer es é\ estatistica,

Oo~npanhia de S, João d'EI-Rei <"'Iinas de ~2:or.J:'o
Velho e OLl.yabá)

oiL.
A producção total das minas dessa companhia foi de 1j,2i.5i4,ti

no aouo de 1.879.
Esta producção se' distribue da maneira sego,in te :

oito
Mina de Morro Velho............ 4:11..805,3
Mina de Cuyabá "........ 7.709,3

Além dis (1 encontrar-se-ha mais adiante o qUíldro da produc
ção mensal de sas minas.

Para a mina de Morro Velho, a producção corresponde a um
oilo

rendimento médio de 6,31(.. por tonelada de minerio; a extrac ão
foi de 6.),000 toneladas de minel'io panca mais 0[1 monos; o pes
soal empreg-ado foi de L:H6 pe, soas das quaes i05 europeu e
i. 2'11 nilcil)naes. Em Morro Velho a producçào e a extracção
fOI'i11ll sensivelmente :IS mesma que no nOllo precedente, e 3, ex
plol'ação nada tem apl'o~('ntadlJ de particulal'.

Quanto á mina de Cuyab<i, começou-se o tratamento do minerio
, no meiado de Dezembro de 1.878: os trabalhos executados em

1.879 foram principalmente trabalhos preparatorios.
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QUADRO DA PRODUCÇÃO DO OURO EXTRAHIDD PELA COMPANHIA
• s. JOÃO n'EL-HEl » DURANTE O ANNO DE 1879

~JOI'fO Velho

Janeiro .. ' ' .
Fevereiro .
Março '" .. " .
Abril .
Maio , .
Junho., .
Julho: .' .
Agosto .
Setembro .
Outubro .
Novembro , .
Dezembro .
Entradas diversas .

oiL.
32.378,5
33 .l~36,,0

39.587,3
35.392,7
37.61'1,6,
3~. 690,I
33.571,1
35.163,0
34,. 22!1.,6
32.485,9
29.881,9
32 .1~34,8

950;5
----

Total para Morro Velho 6,11.805,3

• •••••• 0,0 ••••••• o ••

Total para Cuyabá.

CuyaM

oilo
552,0
620,0
86,7,0
7H:i 5
9'13:5
8118,0
81~3,3

, 'lIJOilo,O
76~,0

895,0
938,0
76~1,0

9.709,3

T0tal geral da Companhia. 6,2'1.514,6

OOlllpanhia do San.ta Barbara (Mina elo Pary

Essa mina produziu 1],9.6,1>5 oitavas durante o anno de 1879.
A exploração dessa mina nada apresen tau digno de nota duran te

e.sse anno.

Co:m.panhia DOIll Pedro N orth d'EI-Rey
(Mina do Morro Sant'Anna)

Essa mina produziu 11.098 oitavas no anno de 1879.
Essa producção teria sem duvida sido superior si não fossem

os desarranjos da roda que faz trabal har as bombas. Em virtude
desses desarranjos, os trabalhos de extracção estiveram por
muito tempo interrompidos e a producção conseguintemente di
minuida.

Oo:m.panhia de :m.ineração brazileira na
serra da cidade de Itabira

A mina dessa companhia produziu 1.539 oitavas no anno de
1879.

Os trabalhos da companhia durante esse anno de 1879 foram
principalmente trabalhos preparalorios; cavou-se um poço de
106, metros, com o auxilio do qual espera-se encontrar, por meio
de galerias, jazidas algum tan to ricas.
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As quatro companhias precedentes são a mais importantes
sob o ponto de vista da producção actual do ouro.

Para ler-se uma estatística completa da producção do ouro na
provincia de Minas, seria necess<.1rio accre centar-se á producção
das quatro grandes companhias precedentes - um 5° elemento
«om prehendendo todo o ouro tirado pelo fai. cadores e o ex
trahido por um grande numero de minas menos importante:
todos e"ses trabalhos e3tão de tal sorle e palhado que torna-se
ab ollltamenle impossil'el delt~rmillar directamente o valor exacto
desse 5° elemento. COI1l0, porém, o ouro em barras, no Rio
na casa da moeda, antes de ser exportado ou de ser introduzido
na circulação - ler- e-ha um valor, ao menos approximativo,
de se 5° elemento, consultando-se o I'en-j Iras da CaStl da moeda
00 Rio. Ora, e ses rcg-istros flccu,am um v.110r de 1.0q, conto de
réi para o ouro fundido nesse estabelecimento de Março de
1 79 a Março de 1880. Admiltindo-se (' te algari mo, que corres
ponde approxinwdamente a 25.H~ oitavas para valor approxi
mativo do 50 elemento, commeLter-"e-ha um erro para meno', que
represenla todo o ouro em pó tran formado directamente em
obra e o que póde ser fUllditlo em barras pelos particulares.
Approxirnar-nos-lJemos, pois, da verrlade tomando o alO'arismo
precedente para valor approxim<llivo do 5" elemento e forçando
ore, ultados obtido .

Resumindo os documentos precedentes obtemos o quadro se
guinte:

Comp: de S. João d'EI-Rey ( Iorro Velho e Cuyabá).
Comp. de Santa Barbara (Pary) .•............. -....
Comp. Dom Pedro North d'EI-Rey (Morro de Sant'

Anna) ' .
Comp. de mineração brazileira (llabira) .
Ouro fuudido na casa da moeda do Ria de Janeiro ..

oito
q,21.. 514,6
49.455

11..098
1.539

25.2Hi,

Total. . . . . . 508.820,6
seja 1..824.486 grammas.
ou cerca de f,825 kilogrammas.
ou (ao cambio de 400 réis o franco).......... 2.098:740~000

Convindo, porém, forçar este total em virtude do que acima
dis emos, estaremo, a nosso ver, mui proximos da verdade
admitlindo para a producção do ouro na provincia de Minas
Geraes no anno de i879 um total pouco mais ou menos de

2.000 kilogrammas
correspondendo a cerca de

5.750.000 francos
ou (ao cambio de lJ,00 réis o franco).... Rs. 2.300:000~000

(ANNAES DA ESCOLA DE lliN.\S DE OURO pnETO.)
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p~nO!'~D:l::\do sul de ~:linas

ESTUDOS GEOLOGICOS ]o; MINERALOGICOS

« O espirito de observação, lilba da curiosidade, é quem nos tem
guiado atravez dos tenenos do uI de Minas, para tratarmos de
sua cOnstituição pbysica, em razão dó reconhec 'rmos a mesqui
nha orbita, que a nossa intelligencia traça; assim pois, ernprc
h'3nder escrrver um trabalho digno do publico não cabe em
noss:.\s debeis força ; porém, para aventurar algumas idéas
geogenieas, e e bOi'ar o quadro d" riqueza miuernl, tomando por
muitas observações locaes, rapidamenw percorremos o sul de
Minas.

A Mantiqueira, desde o pico do Bahú até Jaguar)', apresenta
cadeias griIDiticas, eom gneis elll sua bas') do norte, 11;1 ramifi
c~ção qtle faz para Caldas; o rrranito domina ua Pedra Branca, e
ha ao oeste abund"ncia do culcareos e o lIt:Jgnets.

O terreno igneo elll Calda' traz caracleres muito sal ientes;
nno ba muitos annos que uma ronte calida IJrolon do seio da
terra, depois de uma (lsrill"ção e tremor de terra ull'uroso, abun
dante em pyritos. O terreno comprebendido entre Pou o Alegre
e Calda é muito abundante em veios auriferos, e por tod" pLlrte
observam-se as camada de quartzo volvidas pela ruillerilção.
Entre o Babú e Orgãos ficam a cabeceira do .'apucaby ; no
plana Ito, que descrevemo., aImndam em camada - o qualzito,
pheldespato e rochas sch istOSilS.

A turfa segue as murgens do S. Bernardo e outro' log-ares
pantano os, e avan ...a em camaclas para o centro cle collias,
tendo, ou dos lados ou em e lado sobn'posto, c<llllada de veres e
o barro denominado t;lb:ltin~a. Nas vertenles deste plannlto de
l)ara-se com o granito esverdinhado, allrrnando com o sienito e
gnei s na base. O quartzo e o sílex, desde a Candelaria, seguindo
a Vargem-Grande, allernam-,c com estas rochas na falda do
nol'lEl.

o logar denominado Areias o granito vai cstendendo--e pelos
cumes montilnhosos nté ás morrrens do Snpucahy; as serras do
mohte Sião e Pouso cl'Anta oIfel'eCenl phenomenos analogos.

IO desdobrado da Mantiqueira, ao snl, no districto de . Bento,
consta ter appilrecido nrna substancia como o sulphato de cal.

A nH1rgens do Silpucilby, desde o ILnjubá até SIW conllllencia
no Rio Grande. são telTeno Ue i111mr i50 moderno; geralmente
e tas margens são compo.lns de turfa, de ti,su csponJ"so, rr(l
gllJento vegetaes de JIIadeira., muita tena dr.tl'l'tIC.1 e argillil, e
logares pantanosos, cobertos de lJlantas aquaticas, revestem este
alIul/ião.

A mesma cousa encontramo na margens do Lourenço Velho.
O terreno calcareo nbunda no Sapuc,i11)' ,Ibnixo, e suas rochas
compactas e sem i-azuladas . são analogas aos dos terrenos calca
reos da Formiga. Ia municipio da Campanha, e mesmo além tIo
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Sapucahy, o qual'tzo e o silex dominam em abundancia; grupos
de aUlethy,tas tcm sido encontrados em suas lavra e veios auri·
feros, muito communs.

Em lLajubá o oum niÍli é muito espalhado e sim nu SoJedncle,
pois o terrenos de alta cl'ystalisação só deparam-se nas altas
montanhas.

Todavia, nma cousa devemos contar, e é que os terrenos do
sul de Minas, mais pretaveis parn a agl'icultura e onde ha uma
veg-etação espanto,;a, ão os que exisiem situados dI' de o ILajubá
até adiante do Jagunry, em razfio de umas abundar em (lOUCO
si/ex e <lpresentar o calcareo, a turfa e argilla em abuudnocia.

A cordilheira da Bocaina uJf rece uma serie de grupos gra
niticos, dispo. tos em zig·zag em suas altas cadeias; na sitio do
Monte que pertence a este mesmo systema de serras. ha granitos
azulados, com veios de quartzo dispo tos em ordem symetrica, for
mando na superOcie d<ts rochas par<lllelogrammos e rombo ; e a
mica não é muito vulgar ne ta serra e nem nos seus terrenos
ecundarios. Nas faldas e gargantas do Bocaina observa-se silex

negro e camadas de quartzo.
A serra do Desproposito, ao norte da Christina, oJferece altos

eumes de granitos e abunda eh1 pedras amethy tés.
Uma zona de quartZ(I, confundido com alrrumn turmalina,

feldspato e outras rOLhas primilivas, parte de Pouso Alto, ntra·
vessn a Lase da BOllaina, villa Christina, Capilubã e r.ampanha,
e vai fenecer nu Sapucahy. Uma ing'ulal'Ídade, que apresenta, é

. a seguinte: cçlDservn uma aLtitude acima do nivel do mar,
tocàndo a 4,Hl3 palmos; Lie sorte que nestes Jogare, assim que o
barometro indicava a altura de 1~,1.5:.1 palmos, pouco mais ou
menos, embora fos'e no pendor de uma montanha, eu via logo
a camadas acima mencionadllS. a COri tina n terreno granilito
Jig<l-se com g-neiss; o valles das montanha apresentam no ter
reno secundaria uma especie de trnn ição, e a turfa concreta
fórma uma parte dn falda da Bocnina. Este terreno é todo aurí·
fero, e desde o cume observa-se que o trabalho dá mineração
foi em alta escala.

Ao sul de Pouso·Alto ha muito quartzo com pyriLes, e ouro
tem·se encontrado nas fenda desta rocha; o terreno mais com
mum, de,de ú Picú e altos da l\1autiqueir~ até Ü serra da Lage,
entre Bnependy e Pouso-alto, é terreno de alln crystalisação.
O granito do Picú é homogeneo, o quartzo crystali ado, pouca
mica, e ao oe te do Picú, em vez da mica, o granito apresenta
pequeno crystaes de turmalina, e cm certo lagares é :l pigma
tite a rocha dominante.

Jo Picú, base do lLatiaill, ha um terreno sulphuro'o, com al~um
ferro modificado, em estado de carbonato, e abunda em pyrites,
uma agun sulphurosa aqui vista, e tem a singular profJriedade
de depo itar particulas auriverdes soure a rochas, que encontra,
e em pouco tempo petrifica os vegetaes que encontra.

Mas e te terreno pertence ao terreno Igneo do ILatiaia, de que
mais adiante falIaremos.
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o mesmo systema de rochas de alIa cryswlisação do Picú fórma
o Jardim e Lapa, e vem fenecer no salto do Parahyba, onde vi
'dma rocha analogn á da l\1antiqueira.

Em 13aepcndy, no sitio denominado Caxambú, que é uma mon
tanha de fOI'matura conica, que isoladamente surge da planicie
das Aguas Virtuosas, tem- e encontrado o sulphato de ferro em
abunuancia. Ao sul desla cidade ha turfa _imilhantes ás liguites,
que, roladas de certos morros, penetnlll1 por sua superflcic interna
alternando-se com a argilla branca e oxydo de ferro.

Rocha ferreas são abundantes entre a lage e Gamarra.
Em Baependy, sobreposto ao terreno sch to o, o oxydo de

feno, observam-se as rocha de base silicosa, conhecidas por
psamite', e deminando altos monte, deixa. que o pendor das
montauhas apresente outra vez o terreno schisto o impregnado de
peroxydo de manganez, de sorte que para eu imitar e se mineral,
que vem do Gamarra, Santo Antonio e Monte BeIlo, foi preci o
levar o mangallez da Conqui ta a uma forja, e depois do estado
fusivel, consegui, separados a argilla e o ferro, apresentar um
similhante, que parece de origem plutonica.

O abesto e o amianto são productos dos terrenOs de Baependy.
No Gamarra ha abundancia de ouro e l!lgum ferro magnetico, e

convem ob ervar que todas as rochas, que atravessam Baependy,
seguem a direcção de suéste. O Rio Verde offerece um terreno de
alluvião em nas margens e o cascalho abunda só em ouro.
A serra l1e S. Thomé das Lettras não offerece senão uma super
I1cie árida e de ponca consistencia, em razão de ser sua base
detritica; as rochas dominantes na serra de S. Thomé, são todas
schisto 'as dos mais bel los possiveis, apresentando arabescos, como
letras e ramos de diversas flôres. No Gavião, endo o mesmo
systema de serra, já se distinguem as rochas graníticas mais ou
menos alteradas. .

As serras, que das margeu' do Rio do Peixe até ao Sapucahy
seguem a direcção do Rio Verde, apresentam gneiss, granitos,
quartzo e diversos salitres.

A zona de quartzo, silex, pheldspato, esta zona aurifera, que
do Pouso Alto alravessa Carmo, Christina, Capituba e Lambary, éa
mesma dominante nos terrenos da Campanha. Em suas lavras tem
se mostrado grupos de amethystas muito curiosas e um mineral
semelhante ao paladium; a Pedra-Branca, em Santa Cntharina,
é um granito compacto, e bem a"sim o Pedrão e Capituba,
eminencias estas que repousam em uma camada de quartzo
hialino, confuso com si/ex claro, ondo:ldo de uma r,õr negra.

O topnio tem-se encontrado nos ribeiros de S. Thomé. c
bem assim cry taes d~ rocha; nas cabeceiras do Rio do Peixe,
e na Encruzilllida abunda um mineral azul claro, composto de
sílex, aluminio e oxydo de ferro; ignoro o que seja; apresenta-se
até 3 polJegadas de comprimento, 1 centimetro de diametro, base
quadrada e lapidacla em 11 faces. .

O terreno banhado pelo rio das 'furmas ab nnda em grés, gneis
e granitos nos altos montes, e em uma garganta, banhada por
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e te rio, ao oéste e noroéste do Papagaio, encontra- e uma zona
granitifern muito miuda e oxydada de ferro;. esta zona, que é o
limite da zona ignea, que vem do Italiaia pelo Guamarra, apre
5enta nas divisas da Aiuruóca com Baependy, pero'{ydo de ferro
em massas notaveis, peroxydo de manO'anez, e lavra granatiferas
um pouco alteradas peJo ferro dominante no terreno schi toso.

A cadeias de serras, que existem na corda do Papagaio, Ga
marra e Chapéo, até ao Itatiaia, pertencem ao terreno primitivo,
e abundam em muito ouro. O flatiaia perlence ao terreno pri
mitivo' e de origem ignea, em tempos ill1lllemoriaes, é alagaI'
do Brnil unde ii natUl'eza desenhou nas montanha e se quadros
de ruinas, horrores, bell za e poe ia; a imaginação encantada
só de-cobre ahi montanhas, tendo picos parallelo , agulhas como
pyramides cilíndricas, rochas desabadas, formando montões em
latitudes de 11:30 palmo. ; os valies apresentam o mesmo plleno
meno ; os pon tos mais elevados dão idéa de um quadro de honor;
parece que tudo, pre te a de-abar, ameaça nm.. calastrophe.

A montnnbas nssemelham-se á mausoléos, tubos de orgãos
e liHarias em uma estante; apresentam mais em sua superficie
antros privados de luz,montões de rocha esphericas sobrepo las,
como que de proposito, a formar uma columna, emquanto que
outra apresentam-se debaixo da fórma de varias figuras geome
tri.:as.

Existem alli rocbedos triangulares, supporlando no apice e 
p!leras e parallelogramos.

Este limite tosco e breve, que nos traçamos, não nos permitte
consagrar mais· alguma cousa sobre o Itatiaia, pois existe uma
descripção desse logar', onde no esmerámos, afim de er digna do
publico.

O Italiaia é levantado no alto da Mantiqueira, com picos mais
altos isolados da cadeia da cordilheira, que, circulando os grupos
centraes dos pontos mais elevados, tem um diamelro médio de
cerca de uma legua, pouco mais ou menos, formando uma bacia
ou funil.

Dominam nesta montanha as seguintes ror.has: uma especie de
granito, eomposto de quartzo muito crystali ado e homogeneo,
pheldspato e uma sub tancia negra formando crystaes de bases
quadradas; o porfiro observa-se na verten te , bem como o gra
nito as pera de crystaes de pontas n gra , que pertence ao genefo
do trachilo. O crys1aes do llatiiJia ão diffu o na terra irregu
larmente; e aggrupados em todo os eutidos Ou em ordem, o
que prova uma revolução nestes logare .

O silex e pedra de fuzil formam as muntanhas do sul e sudoéste,
dominando o ferro magnetico e terreno de :llla oxydação, mil que
não se estendem ao grupo central do Itatiaia ; o terreno sulpbu
rosa do Picú, impregnado de pyrites, carbonato de ferro e per
ox-ydo de manganez, circulam as Vl:rtente de te logar para norte
e nOI'déste. Esle ferro carboni ado é o limite da zona magnetica,
que de Santo Antonio corta pelo Monte-Bello e chega á Serra·Negra,
donde vem a zona do Parricida, e aqui no Itatiaia reunem-se.
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Os cumes do Monte-Bello, Santo Anlonio e todos o nlmos da
serra, que do lLatiaia prolongam- e para norle, apre~entam o ~ra

nito no altos, algumas extractillcações de sienitl's, o gneiss alter
nando ·se com estaS rochas, e Jogo o llJrreno schisto o sobreposto
aos terrenos de quartzo.

As margens do Aiuruoca abundam em camadas de quartzo
bianlino, quartzito, silex pardo, negro e azul, trazendo alguns
arabe.<cos, como leUra., medalhas e cunho de sinele i grupo de
amelhystas rolam na ca calhada deste rio e bem assim grnoadas
preciosas, agntha e pingos d'agua mnrinha, não fallando em mi
neraes de ferro e ouro em abundancia e de 24 quilates,

Do Itntinia parte umn zona de crystaes, schi los, mica, manga
nez em peroxydo, lal'as grllOaliferas e peroxydo de ferro \~m

abundancia i esta zona chega a ter dua e meia laguas de largura,
e do Papagaio parn o norte ella mOStra abuud:lOcin de tormnlinas
e quartzo com transformação nmethystica,

Esta zona, geralmente oxydadn, apre~enla mica em linhas paral
leIas, e rocba compostas de grãos de quarzo, [erro, manganez,
sulpbato de cal, ocre amarello e vermelho,

Nas cabeceiras do Angahy já tem-se encontrado a pedra loura.
O Papagaio é composlo de granito e seus valles de gneiss. As 1'0

cbas da Aiuruoca, seguindo do Papagaio até Guapiara, com
poem-se de quárlzo. phed pato, mica e granadas miudas; a mesma
cousa nota-se nas rocllDs schisto.as,

O Papagaio li.nça para o norte camadas de rOéhas ferreas, que
repousam em terrenos, onde abunda o quartzo, eomo ao oéste da
Aiuruóca i á lésle c1esta villa llS cordilheiras i1prescutam nas fal
das muit .. sestalaL:titese psamiles comtormalina.

Os quartzos elo rio Aiuruóca e Hio-Fl'illlcez apresentam gru
dados grupos de tormalinas; o gr;lnito das serras dos Tres 11'
miios é composto de quartzo, ele pheJd,pilto em p;lrles igunes, e
do camadas de mi a, t'lndo algulIJas um,1 pollegada de espessura.

Ao oéste da AiuruóM os terrenos siio sOt:nndarios, procurnndo
ti Conquista, e ha muita turFa comflacta semelhnnLe a lig-uil.os, for
mando ba ncadas na superficie in terna das em inencias ca mpes
tres; o terrello, sendo chistoso, apresenta o mica chi to fluro a
nOJ'Oé, te lIo Papagaio, onde a rocha mais vulgar é o itacoiumito.

O Rio- Prancez, á excepç,ão da granaria, apresenta a me ma se
rie de mineraes, que deparam-se no Aioruóca, e entre o pico
dos Tres Irmãos e senas á /éste do Francez existe o terreno
micaschistico, muito abnndante em tormalina; a serra do Par
ricida, nas margens do Rio Grande, rl:'pou_a sobre e Le terreno
mica.chistico; abunela ell1 ferl'O ma~n Uco, o melhor qne conhe
cemos, chegando nlg-umas barras a pesar ullla libra e tresquartos,
e não mencionanllo-so nqll i enão um:l, que enellnlnímos na e •
trada, na uperlicie s upel ior do um veio cle duas bl'<Iras de lar
g-ura, glle sepultava-se no centro da montanha; o ParriL:ida, e
bem ãs im Monte-BeIJo, abunda em ferro magnetico, que vem
vindo das partes do Itatiaia.



DE MINAS GÉRAES 667

Crystaes ele;rocha puro domiuam na serra do Francez c na
margens do Rio Gran le, ao norte elo cume do Parricida,

O Rio Grande, entre Monte-Relia e Mantiqueira, fôrma um
extenso torreno de alluvi~o, apre entando 'ii x, quartzo e pode
1'0 as turfeiras, na lJa<c elo terreno ,cbisto,o. á lê. te, que segue
até ao meio do declive das montanha elo Monte-Bello, emquanto
na falda opposta o terreno donJinante é o terreno micascbi tico,

As faldas dn Manliqueira, ao oésle, desde 13arbocena, Bom
Jardim e LivrflmenLo, repou am em tel'l'eoo micaschi lico, onde
encontram-,e tormalina, crystaes de rochn e e laial:tites; no Bom
Jardim e mica Cl1f'gil até a servil' para vidros de grandes quadro '.

O trrreuo da Mantiqoeira, eotri: Livrõlmeoto e Bom Jardim,
aprrsenta a cantaria mnis ricn do sul elc bJinn'.

No Passa-Vinte ha sienitos as mais bellas, que formam a ba e do
terreno granítico,

Ao norte da Aiuruóca existe o morro da Boa Vi ta, que i ola
damcnte sorge nas ,Ianicies do Angahy: é composto de (luar
tzo mi turado com muiLo ar enico, e á lé te deste lagar fica a
Itilóca, ao norte de Serrano, ondQ encontram- e muitos crystaes
de 1'0 'ha, peroxydo de maniraoez, ferro magnetico, schi tos tal
casos, pingos d';Ig"ua e topnios.

O tel'f'no cbi toso da Aiuruóca ainda estende-se eutre a Boa
VIsta e ltaóca f\ quanto mai ao norte mai abunda em torma
lioa '. Todo o municipio dú AinrLllÍca é aurifero e, apezar de
npresentar moitas terreoos revolvido', comtlluo e<tá cxtrohido
o ouro, que suavemeoLe prestou-se aos tlntig"os mineiros.

A. sel'l';ls do Paiul e Carrilncils apresentam-se como consti
tuida de granito, e na ba e do norll·, já na margen do Rio
Grande, o terrcno calcareo é encontrado,

O systemn da serra, que pane elo Bom Jardim para as margens
elo Turvo, e bem assim o pico do~ Dous-Irmàd tem, ne le Jogares
por b,lse o granito e quartzo. .

Na' D1argeD do 'faIJOiio, entre Serrano e S. Vicente, em um
terreno de alluvião, encontraram-se ossadas hU01nna, a que
nin~uem deu n deviua imporLaDcia; nos alluviões da Aiuruoca,
na Alag-ôa, con, ta Lambem que oUlr'ora os mineiros, em uma
lavra de p,m:,ntismo, de;;colJriram ossadas, que desprezaram, e
e,se desprezo de tae" obj ectus é a ca usa por que o Ia to Pi, Jeon
tologico tie minas não apresentam uma erie de amo tras des as
raças extincta .

O, terrenos do municipio de Lavras abundam em quartzo, ma
gneLe e calcareo, e por toda a parte obsr.rvam-se os traços da
~ntiga minrraç[io de ouro; a corda da Boa E pernnça e das 'l'res
PODles pertel'll:e ao ten','no I!ranilico.

Além do a;lllcnhy, d,·param·se terreno. de alluvião, de terrenos
caleareos; a terra dá Ventania, que vem tuda do .ul, apresenta o
mei;)110 ystelJla d rocba. que s vêm em toda a Mantig-u i)';), e
abunda em ouro e diamnnté no municipio de Pa 'os. Nd muni
cipio de S. Jo[io d'El·Rei encontra"se o granito no Lenheiro, bem
como quartzo, silex, ferro e diversos ocre,
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Entre Barbacena e S. João exi te o terreno r.alcareo.
A Casa de Pedra, perto de S. João d'EI-Rei, é um monumento,

que a natureza levantou com cul'iosidade, formando abobadas
e snlõ)s, e pedestal, apresentando e talactites, resultado da infIl
tração das aguas atravez ela rochas calcareas.

A serra de S. José llbunda em basalto e granitos dispersos, e
pela romantica paisagem, que ella apresenta, e emfim pela extra
ctiricaçiío discorde de certas rochas, corrobora a idéa de uma catas
trophe ignea, qlle devia ter-se operado em lempo) desconhecidos.

Os alto' cumes de origem granitica seg-uem a direcção par:!
oéste, e tanto em seus allos como nns fraluas ha abundancia de
crystaes de rocha.

Todo e systema de ~erra, que parte da Mnntiql1eira, procu
rando S. José, Oliveira e Piaumby, tem a ba e no quartzo auri
fero, P, eguindo encontra-se gneiss, e depois o granito, que
l'epol1 a do pendor nas montanhas até aos altus cumes.

A serra de Prados apresenta a rocba calcarea formada de crys
lalisação, sendo diflerente da calcarea de Sapucahy, que ó
homogenea, com veios duros.

Na Formiga, além Lias rocbas primitivas, encontra·se o ferro
em abundancia, e o mineral conhecido por magnete; nos Arcos o
terreno calcareo apresenta-se de novo, repousando no terreno de
base sil icosa.

A parte comprehendida entre Cryslaes, Perdões e Barra do Rio
das Mortes abunda em quart7.o bialino, ferro, ouro e mica.

Na Ibituruna, procurando o municipio de Oliveira, alra
ves a-se uma zona de ferro magnetico, que, a meu ver, é a
mesma do Jlatiaia, Aiuruoca e ILaoca, base do Jeito da serra de
Carrancas, em razão da semilbança do terreno com os da sul de
Minas, epela alta oxydação, presença de manganaz e de quartzo
com transformação ametystica.

A zona mica&;histica, com lormalinas, que existe siluada nas
margens do Bio Grande; na Aiuruoca, é a mesma que, atraves
sando o Bom Jardim e Barbacena, ramifica-se paI-a oéste, e, re
pa sando na base de montanhas de granito e gneiss, é vista na
com:lrca do Rio da Mortes.

Em i785, no arraial de Prados, deparou-se em uma lavra com
as ossadas de um megatherium, animal antediluviano. A peça
deste esqueleto tinha 56 palmo de comprimento P. (J,6 de altura.

O pl<111alto do S. Francisco, anterior á época da formação dos
depo itos submal'inos, que se acharam elevado acima do diluvio
universal, em razão da ausencia de deposito secundarios, e bem
assim as montanhas, que sobrepassam a 5,000 palmos acima do
mar, e que não apresentam estes depositos sobre o J.erreno pri
mitivo, asseguram, que, emquanto a partes do mundo submer
gidas estavam no eio do oceano univer'al, o Brazil apresentava
seu centro exempto disto, e toca-lhe o titulo de continente mais
antigo desta planta, como diz o Dr. pp.dro Lund.)~

(DI'. José l"?'cmkli111 da Silva.)
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Carta regIa de 1.2 de At;osto de 18 I .,
dando estatutos para as sociedades das
lavras das minas de OUI'O

Dom Manoel de PorLug-al e Castro, Governador e Capitão General
da Capitania de Minas Geraes :

Amigo, Eu, EI-Rei, vos envio muito saudar: Havendo-Me ido
presente o estado de decadencia em que estão nessa capitnnia os
trabalhos das minas de ouro, tornando-se cada dia ma di pen
diosos os serviços, não só porque já se ~chavam lavrados n maior
parte dos lerrenos, que eram f:lceis de trabalhar, porém ainda
mais porque os mineiros ·rrfto possuelij os conhecimentos praticas
da mineração, que tão utlJi têm sido em outros paizes onde ha
minas de melaes de muito maior valor, as quae, apezar desta
grande difIerença, dão suillcientcs lucros aos emprehendedores
que as lavram:

E querendo Eu animar este importantissimo ramo de industria
e riqueza nacional, J)romovendo. nessa capilania a adopção do
methodo regular da arte de minerar, e o llSO das machinas de
qne se servem os mineiros da Europa, por meio dilS qunes tem
mostrado a experiencia Que se obtem grandes resultado naquelles
trabalhos com pequena despeza o com muito menor nl1ruero de
braços do que são necessarios fazendo- e a mineração pelo methodo
ordinario, que se egue nessa capitania:

Hei por bem determinar que ahi se formem sociedades com
postas de acções, com que poderão entrar quaesquer individuas
que nellas queiram ser admittidos, cujos fundos habilmente em
pregados, debaixo da direcçào de um inspector geral, pessoa in
telligente na sciencia montanistica e metaIlurgica, Que Eu fôr
servido nomear, serão applicados ao e tabelecimento de lavras
regulares e methodica-, por conta das mesmas sociedades; as
quaes lavras ervirão ao mesmo tempo para instrucção publica,
patenteando-se assim aos habitantes de ri capitania as grandes
vantagens que re ultam do methodo scieutif1co dos trabalbos
montanisticos: E as mesmas sociedades e regularão pelos Es
tatutos que com esta se vos remetLem, a signndo por Thomaz An
tonio de Villa Nova Pertuga, do Meu Conselho e Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocias do Reino, e Con (ia do vos o zelo,
e inlelligencia que vos occupareis, logo que receberdes esta em
promover o e tabelecimento das sobreditas sociedades, dando- Me
conta annualmente do eu re ultado pela Secretaria de Estado
compelenteee pelo Meu Beal Erario. O que Me pareceu parti
cipar-vos, para que assim se execute, não obstante quaesquer
regulamentos ou ordens em contrario. - Escripta no Palacio do
Rio de Janeiro em i2 de Agosto de i8'17. - Com a Assignatura de
Sua Magestade.
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ESTATUTO Pá.R.\ AS 50ClEDADE~ DAS LAVRA DA~ MINA~ DE OUUO QUE
SR ,Ilo DE ESTAIJELECEn NA CAPIT.HiIA DE i\lINAS GEnAES E A QUE
SE URFEI1E A CAlITA UEGIA DE 12 DE AGOSTO DS 18L7

1. o E tabelecer-se-hão, 1HI Capitania de Minas Geraes, sociedades
para fazerem a exploração da, minas de ouro, ou seja em ter
renos e rios mi neraes, que no\'a menle se descubram, ou nos que
se acham descobertos o não aprovoitados. Estas Sociedades .orão
estabelecidas com autoridado do govemador o capitão general da
Capitania.

2." Emquanto se nno mandar CI'ear a Junta Administrativa
em Villa Rica, como ordena o Alvar:í de 1803, haverá um In,pe
ctor Geral das Lavras de todas as socied;ld,'s, nomeado por Sua
Magestade, o qUil! será pos oa intellirrente na sciencia monta
nisLica e lhe pertencenio privativamente a escolha dos terrenos e a
direcção dos trabalhos, sem quo al~um d@sal:cionista que entrar
na Sociedade po a inLrometLer-sr. no governo dl"II." oxcepto se
fàr por elle consultado. E sendo urces aria ao Inspectai' . eparar
se do lagar das lavras de Llma sociedildo. p:lra ir assistir a oULra,
ou tendo qualqner antro impedimenlü, poderá nomear uma pes
soa hahil, que fique fazendo il uns vezes durante a sua ausencia,
com approvaçno do Governador.

3. o O fundo das sociedades será fOl'mado com aeçõos de quatro
centos mil réi cada uma, em dinheiro, ou do tros escravos
moços, e om defeitos, de 16 alé 2ti annos de idade, que seriio
approvados pelo ln peelor Geral, não podendo o numrro elo
escravos de eada sOl:iedade exeeder a Jl1 ii e oito, como ordena o
AI vará de 1803.

4.. 0 Cada sociedade contará pejo menos de vinte e cinco acçõcs,
não devendo excedei' a cenLo e vinte oiLO acções, indicado limite
110 Alvará de 1803, determin:lndo·se o numero de",tl\s pelo ln·
pector Geral no acto do e lilbelecimpnlo, segundo elle julgilr que

os trabalhos a que so vai proceder pedem maior ou menor
capital.

D.o 03 terrenos mi]]erae~, que de novo so descobrirem serão
com preferencia concedidos á sociedades, corno já ordenou o
mencionado Alvará; fictlndo daqui em diante prohibido ao
Guarda-MÓI' ebs minas fazer disLribuiçiio dnqllellc's terrenos e
das aguas corre pondentes, sem primeiro o participar ao Inspe
ctor, que logo procederá aos eXilmes nece :,ario e forlllará a
respectiva sociedade no prno de eis Incze·. E parn chegar á .
noticia de todos, o ln pector, por ordem do Governa~r e Cilpitào
General, mandará pi'lr os ediLaes na' prinl'ipaes povoa 'ões,
determinando o numero do acçõ ~ e as conctiçõ s debaixo d"s
quaes se quer formar uma .ociellilde, segundo o art. ';"0 § 1" do
Alvará, findo o qual prazo, não estando a sociedade estabeleCida,
o Guarda-Mór poderá fazer a distribuição na fórma do costume,
emquanto não se estabelecer a Junta Administrativa.
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6." Quando o In.pector Geral houvrr participado ao Guarela
Mór que porção de terreno é preciso para ('sl~belec('J' uma so
ciedade, oe procederá:í mediçilo e demarcação daqu Ile tel'l'eno
com marcos de pedra, e pa. <Irá a competente Carta de Data elo
terreno e elas aguas que forem nece sarias á oci daelo; e
quando esta deixe de lavrar o terreno no e paço de sei mezes,
ficará a elata sem ell'eito, e se poderá di tribuir a quem o pedir,
mas com preferencia e darão aos J\Iineiros que :í uma recon be
cida experiencia na arte de minerar unirem maiores pos es, ou
maior numero de escravos, sem que por motivo algum se pos
sam comprehender na referida repartição as pe soas au entes ou
as que não pC! suiam escravos, neiu exerci Lavam a occupação de
minerar, :egundo o art. 60 § i O do dito Alvará. E a rospeito da
quantidade e extensão do terreno, se regulará, no que for appli
cavei, [.leia disposição do mesmo Alvará, no § 3°.

7. o () descobridor dos terrenos m ineraes que venbam a ser
concedidos a qualquer Sociedade receberá em premio o lu ros
correspondenLe ao valor de urna acção, oomo se Lires em entrado
com ella para a ociedaele.

8. ° Como o objecto princi paI rlestas Sociedades consiste no
aproveitamento dos terrenos illulilisados e no mel110ramenLu do
meLbodo aeLnul d3 mineração, quando convier formar Súciedades
para lavrur e 'es terrenos, pertencendo elles a proprietarios,
que os po suam com titnlo leg'les. seni illtirn3do ao po. ui
dores, por ordem do Governador e Capitão General, que haj3m
de estabelecer serviços correspondentes á eXLl'll ão do terreno
dentro de eis mezes, contados da data d3 intimação, debaixo da
pen~ de perderem o direito que tinhlim á elIe, ficando livre, em
beneficio da Sociedade, que. e propuzer lavraI-o, á qual .e pas
surá a competente Carta do dULa, com declaração da agua que
forem precisas; reservando- e, porém, para o possuidor antigo
os lu ros corr spondentes ao v,llor de uma Lerça, ou duas terças
partes, ou de uma acção inteira, conforme á rillueza e ex
tensuo do terreno. Se porém as terras e uguas rorem possui das
por compra, herança, ou em premio de algulIl serviço er:io ava
liadas por perito pa .aJo que "ja o prazo de sei meztl", e
comprarias por seu val')l' , vu e con 'idel'ará este como fundo
com que entra o proprietario para a ociedade, da me ma forma
que seria se e[Jectivumeute houve: e entrado com dinbeil'o ou
escravos, serrundo elle e colber, não perdendo oomtudo então o
direito de propriedade do terreno para o caso de eXLincção da
sociedade.

9. ° Havendo Sua l\faO'estade mundado vir da Allemanha, á
cu ta da Sua Beal Fazenda, dlver os me~tre mineiro, com o fim
de dilfundir entre os seu. va, 'allo o conbeci menta dos trabalbos
das Minas, a algun destes mostres permlttil'á.

Sua Magl' tade que ejam empregauos em benifip.io das sobre
diLas Sociedades, endo sempre pagos á custa da Real Fnendu:
E para ser indemnizada de a e mais outras despezas, que ella
fizer em beneficio das sociedades, reserva-se-hão os lucros
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cOITespondentes ao valol' de uma acção ou de duas Acções para
a Real Fazenda, segundo fór a Sociedade composta do menor,
ou do mais de ,essentae quatro acções.

10, O Inspector Geral estabelecerá os serviços, dirigirá os tra
balllos e a construcção dos engenllo e macllina, que forem
necessarias.

Organizará o plano para o governo particular e economico de
cada uma das sociedades, com attenção ás circumstancias locaes
della, e com tal metllodo, que sejam utilmente administrados os
fundos, havendo a maior clareza na sua contabilidade, tudo fun
dado nos principias e tabelecidos nestes Estatutos, e convindo á
Administl'ação e sendo approvado pelo Governador, ficará ser-

• ':Wdo o mesmo plano de regra para se observar impretel'ivel
ment(j, emquanto não houver ordem em contrario.

H. Esta Sociedade terá uma separada, que será composla do
Inspector Geral, de um the oureiro pagador e de um ou mais
directores do trabalhos, conforme fàr a extensão das lavra, que
se Ilouverem de fazer; o the oureiro pagadol' será nomeado paI'
uma com missão dos socios á pluralidade de votos: os directores
sel'ão escolhidos e nomeados pelo InspectaI' Gel'al, como pe soa
competento que poderá julgar da capacidade do individuo para
este empl'ego, devendo um e outro ser approvados pelo Gover
nador e Capitão General; ouvindo a com missão e com a mesma
formalidade serão deruittidos quando servirem ma\. Os feitores
serão da escolha c nomeação dos Inspector, Thesoureiro e
Director.

Haverá um corre com lres chaves para arrecadar os fundo' e
lucros da Sociedade, o qual estará em casa do Thesonreiro
Pagador.

Este terá uma chave, o Director mais antigo outra, e terceira
tel-a-ha o Inspector Geral ou quem fizer a suas vezes. .

O Thesoureiro Pagadol' passal'á aos socios um recibo do di
nheil'O ou (}scravo de cada uma d~s acções, com que entrarem,
e á vi la de·te llle será dada uma apolice as ignada pelos tl'es
Administradores, os quaes tambem nomearão um Escrivão do
Tllesoureiro Pagador, para ter a ell cal'go a cscripturação.

12. Logo que se acbarem completos os fundos pal'a uma So
ciedade, os escravos e tudo o mais que a ella pel'tencer, sel'ão
de exclusiva responsabilidade dos Administradores nomeados. O
numero dos escravos, que no estab lecimento da Sociedade si
julgaI' necessario para os tl'abalhos que se houvel'em de f<lzer,
deverá estar sempre completo, substituindo-se os que faltarem
paI' outros, que a Admini tração comprará, tendo o cuid<ldo de
re ervar sempre alguns fundos para e ta compra, e emquanto
a não eJrectuar, alugará os jornaleiros, que forem precisos, para
que não se uspendam o traballlos das lavras.

13. Acontecendo que morra a maior parte dos escravos, de
maneira que os fundos da Sociedade não cheguem para comprar
outros, e não querendo os ,ocios, nestas CirCll!1lstancias, con
cordar em refqrmar as suas acções com a quantia necce saria
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para este fim, nesle caso se dis olverá a Sociedade, intervindo a
autoridade do Govel'llador e Capitão General; a" im como no
casu em que o Inspeclor Geral reconheça e declare que o pro
ducto da lavra não poderá corresponder á despeza, que com
ella se fa a, então se venelerá em hasta pulJlica tudo o que
existir pertencenle Ú Sociedcde, pal'a se dividir o cu produclo
pelos accionista, que houverem entrado com dinheiro ou es
cravos, e o tr.rreno ficará devoluto ou se enlr gará ao proprie
tario, que d'antes o possuis e, por titulo de herança ou compra.

i4,. Quando o Inspector Geral julgue necessario augmentar
os trabalhos a ponto que uão ba tem para este augmento os fun
dos da ociedade estabelecida, nesse caso elle fará, juntamente
os mais administradores. e com a autoridade do Govel'llador e Ca
pitão General, uma exposição dos trabalhos já feitos, e que se
devem fazei', as_im como das vantagens, que se podem e peral' de
um tal augmento de fundos, para ser presente ao sacio, os
quaes poderão reforçar as suas acções com o quanlia que for
necessaria, e nisso concordarem; aliás, e poderão admitLir novas
acções para preencber aquella quantia, arbitrando-se, porém,
neste caso :JS sommas com que devem entrar os novos acciouistas
além de quatrocentos mil réis, afim de compen ar as de pezas já
feitas p la sociedade, e para poderem ficar igualados no lucros.
O arbitramento erá feito pelo Inspector Geral juntamente com os
mais admini tradores.

i5. Os accioni tas, uma vez estabelecida a Sociedade, não po
derão retirar o dinheiro Oll escravos com que hajam entrado;
mas ser-lhes-lIa perrnittido tI'ansferir as suas arções a quem bem
lhes parecer, endossando as apolices, fJue tiverem recebido los
admini tradores, fazendo, porêm, logo participação desta lransa
cção aos mesmos admini lradore ; e ainda que as acçõe passem
á outra pe soa por tilulo de veuda/pen bora ou herança, não pode
rá o novo possuidor, mesmo quando venham a pertencer á Real
Fazenda ou ao juiz de orphãos, defuntos e ausenles, relirar as
acções, sinão no cuso em que se dis olva a socied,lde, e só poderá
ter direilo ao' lucros, que de laes acções provierem.

16. Querendo ua Mage tade animar o e labelecimento e pro
""resso desta sociedade, como um lTIPio de melhorar e 'le impor
tante ramo da administração, e de occorrer ao extravio do ouro,
Concederã, esta ociedades a diminuição do [leal Quinto, redu
zindo-o ao decimo do OUl'O que e extrablr, depois de dous annos,
contados do dia em Que se principiarem os trabalhos de cada
socifldad, no caso de se darPITI a:; provas necessarias ue que
lodos os lrabalho daquella lavra foram feilos pelo melhodo scien
tifico e CiJm as n.achinus e engenho. delerminado . E para se
proceder com egurança da Bea! Fazenda para a merco e
veril1cação de. ta graça, deverá a admini traçilo apl'esental'. 9s
sens livros ao man-istrado a pes oa, que o Governador e Capllao
Geueral nOl1~ear para e le exame, moslrando-se-Ihe leg-almente
que todo o ouro que se exll'ahiu, ou por Javagem ou por amal
gamacão ou 1)01' fundição, nos annos antecedentes, pagou o
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Quinto, o qual haverá de pagar tambem o que existir em cofre,
quando fôr a gl'aça cOIH;edidn, e Tendo Sua MagesLade concedido
a referida mercõ, então se principiará a fazer nas casas das fun
dições a reducção da Quinto ao Decimo do ouro que se extrabir
pela maneira indicada nesLe artigo; sondo obrigada a adminis
tração a mostrar lodos os annos que não entrou na fundiç~o com
menor porção de ouro do que tirou da lavra no decurso dos
annos sobred itos.

17. No fim de cada anno se extrabirá um balanço demonstra
tivo do eslado em que se aclHlll1 os fundos de caua sociedade, alim
de que o Inspector Geral, de accordo com os antros adlJlinistra
dores, possa determinar o respel;tivo dividendo, e será publi
cado este balanço pela m;meinl que for mais conveniente panl os
accionistas mandarem receber o que lhes tocar; sendo permittido
a qualquer sacio examinar os livros e dOl;umentos de que se ex
trahiu o balanço. Da mesma fórma entregarão os administradores
uma cópia do balanço e do eSLado de cada sociedade ao Governa
dor e Capitão General, o qual fará participaçlio -disto á Secretaria
de Estado dos Negocias do Reino, propondo ao mesmo tempo o
que convier para os progressos ela socieuade.

18. Os administr~dores, feitores e camaradas, ou quaesquer
empregados nos serviços elas socied11des não poderão ser empre
gados em outro qualquer serviço militar, ou civil, não sendo
officiaes de soldo.

19. Os ouvidores das comarcas, como superintendentes das
mi nas, serão juizes conservadores destas sociedn des j ell es julga rão
breve e snmmariamenLe as suas causas, devendo decidir quae3
quer embargos dos trabal ho - da llIineração das sociedades.

20, Para exacto cumprimento destes ESt;.ltutOS, e bem assim
para a solução de qual(~uer duviua que se offereça, se recorrerá
ao Governador e Capitãu General, o qual dnl'á os auxilias e pro
videucias que forem justas.

Palacio do Rio de Ja neiro, 12 de Agosto de 1817,
(Thomaz Antonzo Villa Novct Portugal.)
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Edua?'do Oxen(ord.- Decreto de 16 de Setembro de 1824.
Concede-lhe permissão para minerar OUl"O e outros minel'aes,
mediante a organização de uma companhia.

Jose rllexandre Gal'neiro Leiio. - Decl"eto de 3 de Maio de 182-.
- Concede-lhe permissão para mineral" ouro e OUtTOS metaes,
mediante a organização de uma companhia.

D. Francisco de SOt!wGot!tinho.- Decl"eto de 29 de Julho de
1825.- Concede-lhe faculdade para arrendar li. sociedade de
Eduardo Oxenford algumas das suas lavras e das que pertencem
ao Morgado de seu Irmão o Coude de Linhares, sem embargo da
condição do decreto que instituiu aquella sociedade de comprar as
lavras para os seus estabelecimentos.

Dr. Jorge Schiich.- Decreto de 5 de Novembro de 1828.- Con
cede-lhe autorização para lavrar ouro, rnetaes, pedras preciosas,
mediante a organização de uma companhia.

Conde de Linhares.- Decreto de 12 de Janeiro de 1830,- Con
cede-lhe pel'missão pam organizar uma companhia de socios
nacion:J.es e estrangeü'os destinada a lavrar rnineraes em terras de
sua propriedade.

Esta concessão foi ampliada pelo Decreto de 26 de Março do
mesmo anno, concedendo-se li. companhia licença para minerar
nas terras que de mais pudesse obter para maior desenvolvimento
de suas operações.

Joiio de! Rocha Pinto.- Decreto de 22 de Abril de 1830,- Con
ceàe-Ihe permissão para organizar uma companhia destinada li
minerar em terras da Provincia.

F1'ancisco Gomes da Silva.- Decreto de 27 de Abril de 1830.
- Concede-lhe permissão para ol"gllnizar uma companhia destinada
a mineral" em terras da Prov~úcia.
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Sociedade de Mineração.- Decreto de 21 de Julho de 1830.
Approva a organização da sociedade formada por Eduardo Oxen
ford, o Marquez de Queluz e o Barão de Catas Altas com a denomi
nação supra.

Alexandre João Kal"thley.- Decreto de 24 da Julho de 1830.
Concede-lhes permissão para organizar uma companhia destinada a
minerar em terras da Provincia.

Samuel Felippe & Gomp.- Decreto de ô de Agosto da 1830.
Concede-lha permi são para minarar, ouro a outros lllineraes,
mediante a organização de uma companhia.

Joaquim Jose de Siqueira.- Decreto de 23 de Agosto de 1830.
- Concede-lhe permissão pal'a minerar, organizando uma com
panhia.

Jose Maria Velho da Sitva.- Decreto de 27 de Seteml>l'o de
1830. - Concede-lhe permissão para minerar, organizando uma
Companhia.

Dr. Jlugusto Fl'edeJ'ico Good;'idge, Jose TUU!J & G.- Decreto
de 27 de Maio de 1834. - Concede-lhes permissão para organizar
uma sociedade destinada a mineral' as lavras do Candonga. .

Fl'eeland Ke;- Gotlings & G.- Decreto de 15 de Setembro de
183ô.- Concede-lhes permissão para minerar, mediante a organi
zação de uma Companhia com a denominação de « Companhia de
Mineração da Provincia de Minas Geraes.»)

Gustavo ridolpho Reye.- Decreto de 17 de Maio de 1838.
Concede-lhe permissão para organizar uma Companhia destinada
a minerar nas terras que demoram entre o Ribeirão dos Prados e
o logar f!'Onteiro a Cn.pcl!a de , anta Rita.

Bachm'el Gados Theophito Benedicto OLtOlti.- Decreto n. 3930
de G de Abril de 18ô7. - Concede-lha permis,ão para explorar ouro
e outros mineraes na comarca da Jequitinhonha. .
. Esta conce. são foi prorogada pelo decreto n. 5054 de 23 de Junho

de 1875, e afinal revogada a pedido elo concessionario, pelo Decl'eto
n. ô081 ele 30 de Dezembro de 18ô5.
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Dr. Jose Ft'ankZin de j',fassel~a e outros.- Decreto n. 44 2 de
26 de Fevel'eiro de 1870. - ConceJe-lhes permissão por 90 annos
para lavrar ouro c outros mineraes nas serras Negra. e de Santo
Antonio.

Bacharel Evaristo Ferr'eira ela Veiga.- Dereto n. 4G93 de 14
de Fevereiro de 1871. - Concede-lhe permissão pal'a lavrar metaes
e productos chimico no Municipio de Itajubà, 2~ secção da es-
trada de ferro D. Pedro II. .'

Engenheú'o Antonio Paulo de lJ:[ellu Barreto.- Decreto
n. 4914 de 27 de M Irço de 1872.- Concede·lhe permissão por
50 annos para lavrar metaes c productos chimicos.

M anoel Jose Ferreim Bretas.- Decreto n. 5317 de 18 de Jllnho
de 1873. - Concede-lhe permissão para explorar minas de estanho
no Municipio de Caldas.

Pa~tlino Lucio de Lemos e Francisco de :lIi iranda Leone.-
Decreto n. 53tH de 23 de Julhode 1873.- Concede·lhes permissão
pa.ra explorar ouro no Municipio de S. Gonçalo da Campanha.

Por Decret n. 5745 de 16 de Setembro de 1874 foi-lhes conce
dida permissão para lavrar, e pelo de n. 5796 de 18 de Novembro
do mesmo anno alterada. as clausulas ns. 3 e 6 do ci tado Decreto
n. 57<15, tendo sido pelo decreto n. 7506 de 20 do Setembl'o de 1879
prorogado o prazo marcado na clausula 2'" para a medição e de
marcação das respectivas datas mineraes.

Esta concessão foi rivalidada pelo Decreto n. 8805 de 23 de De·
zembro de 18 2.

Joagttim Cm'nei-ro de Mendonça, Antonio Pinheiro da Palma
e Tmjano Au.qusto Cesar M artins.- Decreto n. 5852 de 9 de
Janeiro de 1875.- Concede·lhes permissão para explorar carvão
de pedra nos municipios de Itabira e Ponte Nova.

Francisco Raym~tl1doLui:: dos Santos e Affonso Augusto Ro
drigues de Vasconcellos.- Decreto n. 5929 de 3 de Junho de
1875. - Concede-lhes permissão para exploró\l' ouro e outros mi
neraes no Municipio de S. José d·EI-Rei.

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto n. GOlO de 4 de Julho
de 1877, obtendo os concessionarios licença para lavrar pelo de
n. 6996 de 17 de Agosto de H178, sendo prorogado o l)razo fixado
p,ara a medição e demarcação das data~ mineraes pelo Decreto
n. 8803 de 16 de Dezembl'o de 1882.
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Bacharel Jcse Joaquim F<!l'reira RabeUo ~Barão do Serro.)
Decreto n. 6161 de 24 de Março de 1876.- Concede-lhe permissão
para lavrar ouro e outros metaes nas terras do Rio do Poixe e
S. Cyriaco, Municipio do Serro.

Sebastião Jose Ferreira RabeUo e Bacharel Josd Joaquim Fer
?'eira RabeUo (Barão do Serro). - Decreto n. 6163 de 24 de Março
de 1876.- Concede-Ihe3 permissão para lavral' ouro e ferro no
legar denominaao Zagaia.

Bacharel Simec7:o EsteUita de Paula e Silva e M a}or E:;equiel
Antonio Loureiro.- Decreto n. 6200 de 17 de Maio de 1876.
Concede·lhes permissão para explorar ouro e outros metafJS nas
margens e praia do Rio Doce.

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto n. 3057 de 26 de Ou
tubro de 1878.

Antonio Taval'es Bastos.- Decreto n. G213 d~ 21 de Junho de
1876.- Concede·lhq permissão para explorar ouro e outros mine
raes na freguezía dos Tres Corações do Rio Verde, Municipio da
Campanha.

Jose Clementino Fernandes de Paula. - Decreto n. 2215 de 21
de Junho de 1876.- Concede-lhe permissão para explora.I' ouro e
outros metaes no Municipio de Al·axá.

A ntonio Jose ele Qlteiroz. - Decreto n. 6232 de 21 de Junbo de
1876. - Concede-lhe permissão para explorar mineraes nas suas
fazen-ias Pa.ssatempo, Jacar\ Patrocinio e Nossa Senhora da .Mãe
dos Homens, no Município de S. Sebastião das Correntes.

José Fel'l'eira da Silva Pinto.- Decreto n. 6248 de 12 de Julho
de 1876. - Concede-lhe permissão para explorar mineraes no Mu
nicípio de Ouro Prelo,

Esta concessão foi prorogada pelos IOecreto. ns 6974 e 7391 de
20 de Julho de 1 78 e 31 de Julho de 1879, o depois transferida a
viuva do concessionaria, D. Eliza Bandeira de GOllvêa Pinto, pelo
de n. 7787 de 10 de Agosto de 1880.

El·nestvCezm·Carpinetti.- Decreto n. 6474 de 18 de Janeiro
de 1877. - Concede-lhe permissão para explorar ouro e outros mi
neraes no Municipio de Ayuruoca.
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Benedicto de Almeida Tor-re'.- Decreto n. 6505 de i de Março
de i877. - Concede-Ihe permissão para explorar ouro e outros mi
nel'aes na fazenda de Santa Luzia, Municipio da Campanha.

Por Decreto n. 6767 de 15 de Dezembro do mesmo anno foi esta
conces ão ampliada a varios pontos do municipio, senlo concelida
permissão ao concessionario para lavrar pelo Decreto n. 6943 de 22
de Junho de 1878.

Por Decreto n. 9281 de 23 de Setembro de 1884 foi esta con
cessão prorogada por 5 annos.

José M acoimo Nogueira Penido. - Decreto n. 6516 de 13 de
Março de 1877. Concede-lhe permissão para lavrar ouro no rio
Santo Antonio, Municipio de ltabira.

Joaquim Rodrigues de 1ffomes Goyano.- Decreto n. 6\124 de
i de Junho de 1878. - Conceue-Ihe permissão para explorar mine
raes entre o ribeirão da Col'lezia e a cachoeira do Bemtevi.

Esta concessão foi prorogacla pelo Decreto n. 7887 de 9 de No
vembro de 1880.

Por Decreto n. 8690 de 30 de Setembro de 1882 o concessionaria
obteve permissão para lavrar e transferir a concessão a Thomaz
Dutres.

Gomes Ft'ei'-e de Andrade Tavares.- Decreto n. 6927 de 8 de
Junho de i 78.- Concede-lhe permissão para explorar ouro no
municipio de S. Paulo de Muríahé.

Esta concpssão foi prorogada pelo Decreto n. 7780 de 28 de Julho
de 1880, tendo sido concedida permissão ao concessionario para
lavrar pelo de n. 8952 de 7 de Junho de 1883.

Leandro Dupré Juniol' e outros.- Decreto n. 7005 de 24 de
Agosto de 1879.- Concede·lhes permissão para lavrar ouro no
lagar denominalo Taperá, da fl'eguezia de S. Bartholomeu.

Companhia de S. JO'70 d'Et Rei.= Decreto n. 7126 A de ii
de Janeiro de 1879.- Concede-lhe permis_ão para para explorar
ouro no districlo de Caethe.

Por Decreto n. 7291 de 17 de Maio do mesmo anno foi conce
dida' autorização para ~stender os. seus trabalhos ao Municipio
acima ref~rido.

Padl-e Manoet Alves Pet·eira.- Decreto n. 7148 de i de Feve
reiro de 1879.- Cencede-lhe permissão para explorar ouro na ci
dade de Diamantina.
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Candido ele OliveirctFreil·e.- Decreton. 7162 de i5 de Feve
reiro de i870.- Concede-lhe permissão para explorar mineraes
no municipio do Serro.

Jose Candido ele Castro Lessa.- Decreto n. 7i63 de :[5 de Fe·
vereiro de '1879,- Concede·lh~ permissão para exploral' mineraes
nos tel'renos ele sua pl'opriedade no municipio do Serro.

Pater C. A.dams e Joseph R. Pa1"t,·ielge.- Decreto n. 7172 de
22 de FeV6J.'eiro de 1879.- Concede-lhes permissão para explorar
ouro e outros mineraes no Rio das Velhas, na parte comprehel
dida entre a cidade de Sabara e a· freguezia de Santo Antonio do
Rio acima.

Permittiu-se pelo Decreto n. 7773 de 26 de Julho de 1880, que
os concessionarias estendessem os seus trabalhos desde Sabari ató
o Rio S. Francisco.

Dr. De Witt Clinton van Tuyl.- Decreto n. 7264 de 3 de
Maio de '1879.- Concede·lhe permissão para lavral' ouro e Outl'OS
mineraes no municipio de Castas Altas da Noruega.

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto n. 9272 de ô ele. c
tembro de '18 4.

John Witson.- Decreto n. 7379 de 12 de Julho de '1 79.
Concede·lhe permissão para explorar ouro e outl'os mineraes nos
municipios àe S. José d'EI-Rei.

Esta concessão foi prol'ogada pelo Decreto n. 8750 de 2·1 de
Março de '188'1 .

As ociação Bra:::ileira ele 111 'inc1"açCto .- Decreto n. 7512 de 11
de Outubro de 1879.- ConceJe-lhe autorização para estender os
seus trabalhos as terras de sua propriedade no· municipio de
Caethé,

Edua1"do Leite de Fl'citas. - DeCI-eto n. 7527 ele 2- de Outubro
de 1879. - Concede-lhe permissão para explorar ouro e outros
metaes na freguezia dos Tres Coraçõe' do Rio Verde, municipio da
Campanha.

Ben~al'dino Salomoni. - Decreto n. 7708 de 11 de Maio de
1890.- Concede-lhe permis. ão para explorai' ouro e outros mi
neraes no rio PalmeHa, des le a sua nascente até a foz do me mo
rio Sapucahy, nas proximidades da cidade da Campanha da Prin
ceza,

O concessionario obteve permlssao para lavrar pelo Decreto
n, 878'1 ele 25 de Novembro de 1882.
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IIIanoel' Jose 'l1fartins II!orei?·a.- Decreto 11. 777-1 de 26 do
Julho de 1880.- Concede-lhe permissão para explorar mineraes no .
munici pio do Rio Preto.

]3lmedicto de Almeida TOlTes, Josd da Silva 11Io.ttos e Ja
nuario de tBan·os.- Decl'eto n. 7824 de 13 de Setembro de 1880.
- Conc.}de-lhes permissão para explorar OUI'O e~outros mineraes 110

municipio da Campanha.

M anoel Timotheo ela Costa e o Augusto ele JiZmeida Torres.
Decreto n. 7869 de 2' de Outubro de 18 O, - Concede·lhes per
missão para explorar ouro e outros minerae' nas sen'as da Onça e
do Parà, rio de S. João e seus aflluentes 110S municipi s de Pitan
guye Pará.

Os concessionarios obtiveram permissão para laVl'ar por Decrelo
n. 8808 de 23de Dezembro de 1 2.

Fad?'e Joaquim Josd Lopes. - Decreto n. 7914 de 23 de Novem
bl'o de 1880.- Concede-lhe permissão pam explorai' mineraes no
municipio de Curvello,

Antonio Alves de ilfottm.- Decreto n. 7}131 de 4. de Dezembl'o
de 1880, - Concede-lhe pCl'missã parn. explorar cal'vão do pedl'a
e outros mineraes no municipio de Tamanduá, e na parochia de
Nossa Senhora da Apparecida do Claudio, municipio de Oliveira,

Fl'ancisco de Paula Oliveira e Chl'ispiniano TavCL1'es.-Decreto
11. 003 ele 19 de Fevereiro de 18~1.- Concede-lhe pel'missão para
lavrar galena argentifera na fazenda do Chumbo, no valle do
Abaeté.

Paulo Tavaí'es,- Decreto n, 8136 de 18 de Junho de 18 1.
Concede-lhe permíssão para explorar ouro e outros mineraes na
Serra do Ouro Branco na cidade de Queluz, e nos arraiaes de Itave
rava e de Congonhas do Campo.

F?'edel'ich Hen?'y Rradg e J. La(ayetle Ha1'ben,- Decrelo
n. 8160 de i de Jalho de 18"1. - Concede-lhes permissão para ex
plorar ouro e outros mineraes na freguezia do Rio da Pedra, mu
nicipio de Ouro Preto.

Leandro Francisco A,'Q?Ues.- Decreto n, 8196 de 16 de Julho
de 18 1.- Concede-lhe permissão para explorar carvão de pedl'a
e outros mineraes no logar denominado Fogo do Fonseca, fl'e
guezia elo Infeccionado, municipio ele Mariana,
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Antonio Leopoldo da Silva Campista.- Decreto n. 8209 de 30
rIe Julho de 1881. - Concede-lhe permissão para explJrar ouro e
outros mineraes no municipio de Ouro Preto.

Joaquim Alves de SM~za llIagalhães.- Decreto n. 8242 de 3 de
Setemb,·o de 1881. - Concede-lhe permissão para exploraI' ouro na
area comprehendida entra a erra da Pedra B"anca e os rios da
Pedra, Turvo e S. Bernardo, municipio de Christina.

Bachareis Jeronym.o Maximo Nogueú-a Penido Junior e Agos
tinho M aximo N ogueil'(t Penicio. - Decl'eto n. 824 de 3 de Se
tembro de 1881. - Concede-lhes permissão pal'a explol'ar ouro no
arraial de Congonhas do Campo, Termo do Ouro Preto.

Antonio José Dias Bastos,- Decreto n. 8352 de 24 de Dezem
bro de '1881. - Concede·lhe permissão para explorar ouro e anti
monio em S. João d·EI-Rei.

João de Lemos Pinheiro.- Decreto n. 8383 de 14 de Janeiro de
1882.- Concede-lhe permissão para explorar mineraes no muni
cípio de S. Gonçalo de Sapucahy.

O concessionaria obteve permissão pal'a lavl'a,' pelo Decreto
TI. 8537 de '13 de Maio de.)832.

Valel'iano Manso da Costa Reis.- Decreto n. 8-148 de 11 de
Fevereiro de '1882.- Concede·lhe permissão para explorar ouro e
outros min9raes na Freguezia de Congonhas do Camp·o.

Antonio José dos Santos e Antonio de Paula Santos.- Decreto
n. 8443 de 4 de Março de '1882.- Concede-lhes pel'missão para
explorar ouro e outro" mineraes no leito do Rio cla~ Velhas, no
logal' denominado Pontal, Fazenda de Jaguara, municipio de Sa
bara.

Por Decreto n. 8957 de 16 de Julho de 19 3 os concessionarias
obtiveram permissão para lavrar.

João Baptista de Castro.- Decreto n. 85-17 de 6 de Maio de
1882.- Concede-Ihés permissão para explorar ouro e mineraes
combulltivcis no municipio de Ouro Preto.
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D. Umbelina Elvira de Figueil'edo, Antonio de Assis Figuei
j'edo. Jose Baptista de Figueiredo e D. Maria O/ympia de Fi
gueiredo,- Deereto n. 8662 de 9 do Set mbra de 1882.- Conce
de-lhes permissão para lavrar mineraes nas terras de sua pro
pl'iedade no municipio de Ouro Pl'eto.

Permittiu-se por Decreto n, 8792 de 9 de Dezembl'o do mesmo
anno que as datas mineraes dpsta concessão fossem completadsil
em terrenos adjacentes li. propriedade « Velioso ».

Tertuliano de Araujo Goes,- Decreto n. 8769 de 18 de No
vembro de 1882. - Concede-lhe permissão para e:s:plorar mineraes
no Municipio de S. João Nepomuceno.

Aurelio Va:r de Melto.- Decl'eto n. 8771 de 18 de Novembro
de 1882. - Concede-lhe permissào para e:s:plorar ouro e outros mi
neraes no Mnnicipio de Santa Barbara.

Albe,'to da Silveim Lobo e Bacharel Jatio Jose do lifonle,
Decreto n. 8772 de 18 de Novembro de 1882.- Concede-lhes per
missão para explorar OU1'O no leito do rio Doce, até duas leguas
acima, e uma abaixo da barra do rio do Peixe, na altura da fazenda
Maribondo, Municipio de Mariana,

Francisco Luiz Bal-bo:;a da Cunha. - Decl'eto n. 8807 de 23
de Dezembl'o de 1882. - Concede- he permissão para lavrar Hnhito
e explorai' mineraes nas suas fazendas Gandarelia, Mutuca e Capa
nema, Municipio de Santa Barbara.

Henrique Edmund') Renault e Jose Joaquim Gonçalves Si
mões.- Decreto n. 8845 de 13 de Janeiro de 1883.- Concede-lhes
permissão para explorar ouro na freguezia do rio das Pelras, do
Municipio de Ouro Preto,

Gados Gabriel de Andrade e Bento Antonio Romeiro Veredas.
- Decreto n, 8%2 de 19 de Janeiro de 1883. - Concede-lhes per
missão para explorar ouro na freguezia de, Santo Antonio do Rio
Acima, Muncipio de Sabará.

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto n. 9333 de 25 de No
vembro de 1884.

Alfredo Bandeira.- Decreto n. 8 53 de 19 de Janeil'o··de 1883.
- Concede-lhe permissão para explorar mineraes nos Municipios
de S. João e S. José d'EI-Rei.
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Joito Antonio de Lemos Ho1"ta.- Decreto n. 8854 de 19 de Ja
neiro de 1883. - Concede-Ille pel'missli:o para explol'ar ouro nos
logaras denominados Ressaca e Campo Gt'ande, da freguezia de S.
Gonçalo de Sapucahy, Comarca do Rio Verde,

Francisco Machado de R~zende Al'l)im.- Decreto n. 8855 de
19 de Janeiro de 18 ' .- Concede-lhe permissão p!l.i'a explorar
carvão ele pedra n lagar denominado Mata-Cachorro, fL'eguezia de
Santa Rita d Sapllcahy, termo de S. Gonçalo de Sapucahy, Co
marca do Rio Verde.

J oito Jttlio Bicttdo de Jil'l)al'enga, - Decreto n. 8899 de 3 de
Março de 1883. - Concede-lhe permissão para explorar ouro, prata
e outro, Ulineraes na freg-uezia de S, Miguel e Almas de Arripiados,
Muaicipio de Viçoza.

Jose Antonio de Almeida e Francisco Gabriel Ferl'eim da
Sil'l)a.- Decreto n, 8901 de 3 de Março de 1883.- Concede-lhes
pel'missão 'para explorar ferro nos Municipios de Bom-Sllccesso,
Lavras, Oliveü'a, Tamandllá e Formiga.

Edt{ardo G. Bonjean e Guilhe1'1ne Jose da Costa Vianna.
Decreto n, 9241 de 5 de Julho de 188t. - Concede-lhes pel'missão
para explorar ferro nos terrenos devolutos existentes nos munici
pios de Itabira, Ponte Nova, OUt'O Preto e Santa Barbara.

Attg'usto Ce::a1' Coelho Seabra e outros. - Decreto n. 9250 de 26
de Julho de 1884.- Concede-lhes permissão para explorar ouro e
outros minemes no lagares denominados Suassuhy, Municipio de
Entl'c-Rios.



PROVINCIA DE GOYAZ

LIMITES

Esta provincia confina ao Norte r.om as do Grão Pará e lIIa·
ranhão; ao Sul com as de Mala Grosso e Minas Geraes ; ao Oriente
com as provincias de Minas Gcrae , Ballia, Piauby e Maranbão, e
ao Occiden te com as do Grão Parú e 1\1alo Grosso.

POSIÇÃO ASmONüMICA

A lalitude de Goyaz comprehende os parallelo de 5° iO' e 19°
20' ; ti sua longitude encerra o terrilorio entre 3° 5~' e 9° 58'.

CLIMA

O'clima desla provincia é socco e muito ~audavel.

CO~IARCAS

L' CAPITAL

Municipio .

2.' POSSE

Goyaz.

Posse e S. Domingos.

3." RIO P.UlAN.~

Arraias c Taquatinga.

/l.' RIO DAS ALMAS

Pilar.
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5.' MARAN,tIÃO

Município . MeÍa Ponte e Jaraguá.

6." lilIPERATRIZ

Santa Luzia e Flores.

7. a. lUa CORUilIDÁ

Bomfim e Pouso Alto.

8." PARANAHYBA

Catalão e Entre-Rios.

9." RIO VERDE

Rio Verde e Torres do Rio
Bonito.

iD. CAVALCANTI

Cavalcanti e Forte.

iP PALMA

. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . Palma e Conceição.

i2. PORTO IMPElUAL

Natividade e Porto Impe
rial.

i3. DoA VISTA DO TOCAriTINS

Boa Vista do Tocantins e
Carolina.

i4.. RIO TOCANTINS

S. José do Tocantins e Ara
guaya.

i5. RIO PARACAUPABA

Santa Cruz e Villa Bella de
Morrinhas.

i6. FORMOSA

Formosa.



DE GOYAZ

JAZIDAS MI EHAES

687

Abbade.- As minas de ouro conhecidas por este nome
demoram na fazenda Cabeceiras, pertencente á cidade de Meia
Ponte, da comarca do Hio Ma ranhão.

Agua Quente.- E ta povoação demora 61leguas pouco
mais ou mellos distante da capital e cerca de seis da villa de
Trabiras, perto do rio Maranbão. Seu teniLorio é abundantis
simo em ouro.

Angicos.- Este logarejo demora nas cabeceira do rio
Maranhão. Possue ferro de primeira qualidade.

Anicuns.- Povoação 1.2 legnas di tante da capital, á
margem direita do rio dos Boi'. Po 'sue no carrego de seu nome
jazidas importantes de ouro, descobertas em 1.75l! por um fais
cador de nome Luciano, além de quatro pedreiras de ferro, ainda
nào trabalhadas, e uma de mica.

Das jazidas de Anicuns extrabiram-se mais de no arrobas de
ouro no limitado tempo em que ruuccionou a companhia orga·
nizada iJara a lavra das respectivas minas.

A estrada que segue para a Provincia de ..Paulo passa pelo
centro da povoação.

Anta.- Freguezia i3 legnas distante da capital. E' abun
dante em minas de ouro.

Arraés.- Esta povoação, conhecida vulgarmente pelo nomo
de Amarante, demora á Ll1Hrgem esq uerda do rio dá Mortes,
affiuenle do Araguaya. Possue minas de ouro que não foram
aind... exploradas, como se vê de ullla memoria escripta por João
Antonio Cabral Camello, e do-Roteiro de viagem da mesma
povoação para os Martyres -.

Arrayas.- ViJla junLo ao coneito Rico, na comarca de
Cavalcantl. Em 1.790 descobriu-se uma jaziJa de ouro de cór
parda, dando-se por isso a essa mina o nome de - Descoberto. do
Ouro·Preto -;

Boa-Vista. - Este monte demora no arraial do Pilar, que
fica a lesnordésle do arraial de Crixás. Deste monte tiraram-se
immensas ;)rrobas de ouro, e tal era a abundancia deste metal,
que houve lempo em que estiveram empregados n'essas lavras
cerca de 9,000 escravos.

BÓID-FiID.- Cidade da comarca do Rio Corumbá: Em
1.744 descobriram-se minas abundantes de ouro no districto da
cidade.

Cachoeira.- Povoação cinco leguas distante da villa de
Trahyras e quatro Tocantins. Em 1.736 Antonio da Silva Cordovil
descobriu alli minas abundantes de ouro.
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C:o...ldas.- Sena na villa de Santa Cruz, perto da margem
do ribeiro Pari. Manoel Dias da Silva em 17:29 descobriu as mi
na de ouro que existem ne sa serra, onde colIocou uma cruz
para signal de semelbante descaberia, gravando na madeira as
seguintes palavras: ,Viva EI-Rei de Portugal! '.

CalhaJnares.- Este ribeirão serve de limite aos jul
gados di) Pilar e Crixás. E' riquissimo em minas de onro.

Carretão.- Esta villa demora cerca de 20 leguas dis"
tante da capitúl. Possne minas importantes de ouro.

Casca.- Ribeiro tributaria do rio Vermelho. E' rico em mi
nas de ouro.

Cawalcant".- Dista esta villa cerca de 20 leguas do
1\'[orro do Chapéo, 20 de S. Fidelis e 90 da capital. Possue mi
llas nJ.JUndanles de ouro, que foram de cobertas por um tal Ca"
valcauLi .

Cayapó.- Este fio é riquis imo em ouro.
Chapada.- Demora esta povoaç.ão eJil uma montanha

ferLil, duas leguas ao norte da villa da NilLividade, comarca do
Porto Imperial. E' abundante em minas de ouro de subido qui
late.

Cienlente. - 1\'[orro auri fero perto de Santa Cruz. Além
de ser abundante em ouro, exi te um canal, feito pelo governallor
J sé de Miranda Vasconcellos de Sobral e Carvalho, apropriado á
conlluzil' as agllas de um ribeiro para JUDto do morro, para
facilidade da extracçâo do precioso metal.

As minas nunca foram explorada, por ter fallecido o encane
gado do re pectivo serviço, o que se prova com o seguinte trecho
de uma memoria escripla pelo Padre Luiz Antonio da Silva e
Souza:

« Quiz auxiliar a mineração do morro Clemente, no districto
de Santa Cruz, que é riquissimo, ainda que falto d·agua. Mandou
o seu aj udante de ordens, Thomaz de Souza, a ver o modo de a
introduzir, () qual, nivelando, achou que podia ser conduzida ao
meio do morro, ainda que com o serviço de um açude e rego de
nove leguas, que e avaliava na despeza de 5.000 oitava- de·ouro.
Animou a entrar n stc trabalho o alferes Pedro Rodrigues de
:II'foraes, que administrava 300 pretos; ma, logo no principio,
adoeceu este de uma "maligna, e com sua morte ninguem se ani
mou a continuar.••

Cocal.- Povoação entl'e Agua Quente e Trahyra , cerca de
60 lerrua ao Norte da Capital. A minas de ouro que oxi tem
nessa loca Iidade foram de 'cobertns cm 17~9 por Diogo de Gouvêa
O ar ia, o qual em um só anno colheu 150 arrobas do precioso
metal.
Concei{~ão.- Villa ao Norte do rio das Palmas, 120 leguas

ao nordéste da capital e 15 distante da Natividade. Em 17~1
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f.ornm descobertas as importantes minas de amo que xi tem no
terri torio da vi lIa.

A mais importantes minas existentes ne sa villa são. as
conheci das pelo nOJ1;\c de Cajazeira.

Couros.- Povoação no districto de Santa Luzia, cerca iJe
60 legnas distante da capital. As minas de ouro que õxistem nes a
localidade foram descobertas. meiado do seeuto passado.

Cdxás.- Villa ao Norte da capital - Domingos Rodrigues
do Prado fui quem em 1726 descobriu, no rio daqilelle nome, as
minas de ouro que alli existem.

A villa está assen te sobre o morro de S. Gonçalo, na erra da
Pedra Furada.
Descobel~to.- Lagõa di tante sete leguas pouco mais ou.

menos da povoa"ão de Muquem. Exist m agua mineraes no dis
tricto de ilIuquem, cujo rio vai desaguar no que é conhecido
pelo nome de Crixás.

Douro.-Aldeia de Iudios fundada pelo Coude dos Arcos, dis
tante 30 leguas pouco mélis ou menos da villa da Natividade.
Possue importantissimas minas de ouro.

Ferreãro. - Arraial assente na con/lueucia do rio de eu
.nome clJm o Vermelho. BartllOlomeu T~Lleno da Si"'a de cobriu
'cm 1().;'0 as minas de ouro que se encontram TI s a localidade.

Fundão.- Nesta localidade cxi-te uma abundanti 'sima
mina de amo, descouerta em 1770. A povoação do Fundão
demora ao sul da capital LI passa por ser diamantino o seu
territorio.

Jaraguá.- Manoel' Hodrirrues 'l'homaz foi quem em 1781
de cobriu este rio, achando muito ouro ::í JJo!' da telTa não só
rio seu leito, como nos terreno adjacen tos.

Lagõa das Salim:l,s.- Nesta lagôa. endo pre idente
da provincia o Conselheiro Caetano Maria Lopes·-Gama (Visconde
de NIaranguape), encontrou·se uma perola caiu o peso de 5

.' 'grão .
~Ianoel Aives.- E. te rio foi de coberto cm 1728· pelo

serlani tn do mesmo nome. Na cabeceiras de. te rio, existem
nbundantissimas minas de ouro.

O rio Manoel Alves desagua no Tocnnlins.
~1'aranbão.- Povoa ão no rli. triclo de Trabyras, obre a

margem e querda do rio <fue lhe deu o nom . Tnnto no teni
torio da povoação, como nas margens e Iei to do rio exislem ja
zidas iOlportanli simas de OUI'O e antros metaes.

Matança.- Este r,ibeirão demora nas immediações do
ribeirão do Carmo e da povoação de Porto Ueal. Pa 'sa por ser
a mina mai rica de ouro que tem a jJl'ovincia.
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o nome de Matança provem da grande mortandade, que os
índios Cltavantes fizeram nas pessoas que trabalbavam nessos
minas.

l\'Ieia Ponte.-Cidade, cabeca dll comarca ao rio Maranhão,
junto a das Almas. .

Na fazenda Cabeceiras existem as minas de ouro do Abbade ; e
nas dos Borges e Polvoras, salina e {"qualidade

MuquelD..- Povoat:ão á lê te de Santa Rita e da villa de
Tocantins. Antonio da 'ilva Cordovil em 1736 de cobriu minas
de ouro abundantissimas nes-a localidade.

1\'Iorro do Chapéo.- Povoa~ãodistante da capital cerca
d 100 leguas e 7 da villa cle Arrayas. Pos ue riquis imas mínas
de ouro, descobertas em i i69.

Natividade.- Villa arredada da capital cerca cle {50 le
guas e 2 cio rio 1uiz Alves.

Manoel Hudrigue de AraLljo descobriu em 1734: as minas de
ouro que existem nas circumvizinhanças da villa.

Ouro fFino.- Povoação di tante quatro Icguas da capital.
Possue ouro em varias pontos da povoação, e salitre em uma gruto
proxima.

Ouro Pôdre.- Povoação no clistricto cle Arrayas. Em
1784: descobriu-se um vieero cle ouro de càr e cura ncsso lo
calidade, razão pela qual passou o ouro 1\ ser conhecido por
aquelle nome.

Piedade.- Kta'povoaç50 e tú assentada sobre o carrego do
Congue, 12 leguas distaute de Amaro Leite, no rumo de noroéste.
Todo o terreno é riquissimo em ouro e outro metal:lS preciosos.

Pilôes.- Povoação na estrada que vae para Cuyabá. Mina'
de ouro e lavras abundantissimas de diamantes foram descoberta
nessa localidade por um tal Bartholomeu Bueno da Silva.

Pontal. - Freguezia solJre o carrego Lavapés, proximo ,I
margem esquerda do rio Tocal1tin , WO leguas panca mais ou
menes ao Norte da capital, e tOO ao SuL da villa de S. João da
Barra. Em todos os l:ibeiro que desaguam no Tocantins existem
jazidas ele ouro. As lavl'asdo ribeirão da Matança, que lhe ficam
proximas, passam por ser as mais ricas da provjncia, mas estão
abandonadas, por causa das correrias dos indios ,elvagens.

Principe.- Esta povoaçiio distá do arraial da Conceição
cerca de sete leguas, e foi fundada em 1770. E' riquíssima em
minas de ouro. .

Di tante da povo(lção uma legua, existe uma pyramide de
pedra da altura de 4:0 braças, sobre um morro conhecido pelo
nome de Moleque.
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Rio dos Bois.- Este rio engrossa com suas aguas o
Anicuns e vai juntar-se t:Oll1 o Turvo. E' muitíssimo rico de
ouro.

Rio <f::iaro.- Povoação 20 laguas a óeste- udoé te da
capital. Nas eabet:eiras do rio deste nome ex.istem jazidas de
ouro c lavras de diama nte, descobertãs em 1740.

Salinas.- Lagon nas adjacencias dos rios Claro e Ara
guaya. O naluralistn Ca telnau afirma ter encontrado perolas
em cel'los molluscos da dita lagoa.

Santa Cl"UZ.- Vílla na comarca do !lia Parnahyba. As
minns de ouro existentes nessa villa fornlll descobertas em
17:29 por Manoel Dias da Silva.

Nas suas immediaçpes encontra-so um monte conhecido pelo
nome de Clemente, muito ;llJUlluante em ouro, e no :J.ntigo ca
minho que segue para S. Paulo llma 301'l'a de pequena altura,
onde ha enxofre, a qual, Fazendo ponta com o rio Corumbá,
segue para o Nane, formando um circulo, que vai terminar uas
antigas minns da mesma villa. E ta serra é e calvaLla, de modo
que se ve sobre o sólo uma her'vn verde: nascem ao pé. para
a parte do occielente, em umas cavidades, tres olhos el'agua,
dous frios e um quente; ent:orporaLlos e tos com ontros, que alli se
vão rcunindG, formam nm ribeiriio ele 12 Braça ele I.argura;

. esta agua de noite é t[io quente que escalda e de día é morna.
Recolhe-se o ribeiriio no rio Corumbá, quatro legnas distante da
sua nascença.

Santa Martha.- Serra á susudoé te da serra E cal
vada, U3S adjacencias do ribeiro Fundão. Uma riqui sima lavra
diamantina, descoberta em 1740 113S margens e leito do rio Claro,
que lhe fica prox.imo, está por ser explorada.

No rio existem tambem minas de ouro importantis.imas.

Santa Rita.- Esta povoação está distante de TralJyras
eis legu~s e aeha-se a sente junto ao rio de seu nome. Todo o

districto é mui rico cm ouro, o qual no temlJo das cbuvas se
acha nas ruas. As minas ele Santa Rita foram descobertas em
1736 paI' Antonio da Silva Cordovil.

S. :Felix.- Villa na comarca de Cavalcanti, proxima ao rio
de seu nome e do Maranhão. Pos ue importantes jazida de ouro.
no primei 1'0 dos mencinados rios e nas cabecci ras do Tocantins.

S. José.- Este arrnial fiei! proximo li povoação de San la
Rita e na' vizinhanças da Cachoeira. E' riqui simo em minas de
ouro, que não são aproveitadas por falla de braços.

Serra dos Cl"ystaes.- E ta serra demora no arraial
de Santa Luzia. E' abundante em 'rystaes Immcos, nmarellos c
vermelhos.
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Serra DO,"ll~ada.-Esta serra é uma continuação da
que exi te ao sul da eapital.

Possue abundantes miuas de ouro, que ainda não foram explo
radas.
Tesoul~as. - Villa 12 leguas pouco mais ou meno' distante

de Santa Hila, e 26 da capital. Pos ue minas de ouro almndan
ti simas, descobertas em"1 755, quando governador ela provincia
D, Alvaro Xavier Botelho, Conile de S. Miguel.

TOI-antins.- Villa á margem esquerda do rio Bacalháo,
duas leguas distante da de Trahyras, e oito da margem esquerda
do rio de seu nome.

Possue abundanti,sirnas minas de ouro descolJcrtas, em 1731,
por Antonio de Souza Bastos e Manoel Hodrigues 'l'homa;-:.
Trab~'I'as.-Hega e'te rio a villa dc seu nome, e junta-se

com o Maranhão, abaixo dolla. E' alJUndnnte em mina de ouro,
que não têm sido exploradas.



DE GOYAZ

APPENDICE

l\'Iinel~alog-in

693

<! Ouro, di~mantes, cl'ystaes, granito, pedra calcarea, mineraes
de feITo, lousas, salgemma, diversidade de argi/las .•

(.lIal1'Jcl A!J)·c.~ d~ ('asal.- COIWGIUpnu H!l.IZl1.ICA.)

« Ovro, diamantes e pedrlls preciosas, crystaes primorosos,
pedra calcarea, minerae de f no e outros productos, O vasto ter·
ritorio da provincia, em grande parte quasi de conhecido, precisa
de exploraçiio scientifica, que derrame luz obre sens thesouros
ainda ignorados e muito provavelmente preciosi imos.»

(.ToMpâm l'.Ianoel cZe J1IcbcecZo.- COIl0GIUPIIL~ DO DRAZ1L.)

« Esta capitania é talvez a unica do Brazil que tem a especiali
dade de conter em seus limites, além de muitas minas de ouro,
a' melhore' mataria', muito ferteis campina e dous grande
rios navegaveis, que lhe olferecem uma comm unicação facil com
a do Grão Pará. .

E' verdade que. as minas têm experimentado consideravel deca
dencia desde muitos annes. As conhecidas, por se acharem can
çadas dão já muito limitado interes es, ou, para melhor me
explicar, u pequeno numero de escravos fJue ha na capitania não
pel'L1litle o e tabelecimento de serviços mais custosos e adaptados
á sua na tureza, para se tirarem aquellas utili<lades que ainda
poderiam orrerecer-nos.

Quanto, porém, ás mina' até agora por de.cobril·, mas que
muito bem fundamentadas opiniõe indicam a sua existencia no
centro deste vasto continente, têm obstado a sna exploração: em
primeiro lagar o genio pouco activo, e sempre inclinado ao ocio
dos brazileiros, especialmenle dos habitantes de ta capitania: em
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s~rrundo Jogar os in fel ize re. ultndos e grandes despezas, que Li
veram os ultimos descobridorcs, entre o~ quae e fiJZ menção de
UIII BulhõC5, natural do carrego de Jarag-uá, que inteiramente
ficou arruinado com. Ioda a sua hlmilia, dissipando nas suas iu
uteis tcntaliv,1s um cOllsideravel p:ltrimonio. que lhe haviam dei
xado seus antepassados; ·endo esles motilfus nssils podcro:;os
para se !lã arriscarem outros exploradores nos mesmos infe
lizes descobrimentos e trabalhos asperos e perigo os, o quo sem
pre erviu para intimidar a poro em quem C'Oncorrem as circum
stancias ele um genio cxtremamanle frouxo, e de temperamento
o mais fleugmatico.

O novo descoberto do Anil:uns olTerer.e, com tudo, uma grande
rcsarça a e~tes povo, e nella tem ollotado (não eu, ma sim os
enthusiastas da mineral;ão) as mais consoladoras esper<lUça do
futuro melhoramento desta capitania. O juizo que eu tenho for·
mado sobre as ditas IIlinns, a historia do ~eu descobrimento e
diver a~ a(lmini ·trat;õe· que têlll lido, cuu tar.iio ii V. Ell. das
minhas infai·mações pllra a córte (:0[1] as data~ de 12 tle Fevereiro
e de 24, de Jlllho do (Jl"eSenle ann,), e de muitos outros papeis
avulsos concernentes ,lO mesmo objecto, que serno apresentados

. a V. Ex. pelo digno secrelario deste govel'Oo, .To.sé AIII;mdo de
Grebou, querendo V. Ex. exalllin;lI·os. Do mini'Lcrio nflo tenho
recebido ordem :lIguma nerlencente ::í arlrninistraç:io d,ls mina,
afóra o alvará de 13 de Modo de 1803, que se guarda nesta se
cretaria o que ainda se não deu exccu~ão, como ser;í notorio :l

V. Ex .•
(J[rtl"l/{~o ,/" /Jrrfllll(.- l~Er~.\TORIO DO .\-'<;0;0 DE 180n.)

• Ouro, pratn, platina, eobre, ferro, nntimonio, enxofre, s,l!itr,
5nl, pedra eln ticn, basnlLo, múm I'C, cry. tal, vidr d M.osco ia,
molybdone, dinmante~, rulJins. agntlillS, coralinas, pederneiras,
granadas, pingo d'agUiI, lopazios. Dizelll que se tem cncontr;ldo
alS-umas esmeraldas, magnete, pedrol calearca, gT;lnito, pedras de
amolnr, vitriolo, <1lniaULo, lIiversas qualidades de nrg-illas, C' '0
litha , sapilyrils, amotltystas, lJt'dra sabão ele différente' cMes, l;l
batinga e outros.»

(UrrY'l1llnl .TosJ c/tr Cllnho, .l[o,ttos.)

COMARCA DE GOrAZ

A mineração é a pedrn de toque do maior numero dos habi
tantes da cOlllarcn de G0yaz. Entre o/los lodos, apenas oxistirão
cem 1101ll IIS, que pensem que n miLleração por si ó n~o póde
fazer feliz esta coma roa o que a agriüultura ó pre./'erivol e de
vanlngens mui suporiores ti minel'ação, A Me do onro foi causa
ga descoberta de Goyaz e a esperança do ouro tem si40 a causa
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de sua ruina. As riquezas prodigiosas, que cobriam a face da
terra na época da dr.scoberla dª provint:iu, allrahiram a Goyaz um
immenso numero de aventllr"iro" quC', ou e arruiuavalll abso
lutamente por uma dis ip,l\ão licencio a ou regre a\'am ás
terras do eu na cimento canegado de genero precio_os, dei
xando na provincia de Goyaz, como unicos monumentos, fjlle
alte tam a sua antign gloria, ilS immen a oxcilvações, que e en
contram por todt! il parle. O ouro tirilva-se da suporlicie da terra
[IS arrobas e ás arrobas se encaminhava para POrlugal, o de lá
para toda a Europil e para o Oriente.

Os arr,liae de Feneiro e do Ouro-Fino, Bomfim, Anta, Santa
Hila, Pilar, om conclusão, todos O' arraiae da província e a ci
dade capital della foram levantados no logares em que mais
ouro apparecia; foram povoados por muito milllares d tr!lha
lhadore' e negociClntes, que deprossa exbauriram o metal que pa
recia vogelar ou sahir da' entranhas dCl tel'1'[I. Devia che~ar o
tempo, em que a mãe commum do bomens se arrepeudes e da
sua prodigalidade ou se cansasse de apresentnr tanlas riqueza
[Iquelles quo, bem longe de a beneficiarem, demoravam-se no
thea!ro dt! ua feliz ventura emquanto não se locupletavam;
olla fez-se mais e cassa; obrigou o homens a trabalhos mui e
vera ou fel-os desistir das emprezas a qne se haviam entrérrado.

Com efi'oito, os anno fie 176'J, e ,guintos foram e tem sido
annos diversos do- que haviam decorrido de de a de caberIa da
provincia, O ouro diminuio, as fabricas desectCaram-se, os tra
balhos extinguir:lm·se e os babitantes de Goyaz sentiram a mão
ferrea da desgraça ir pe ando sobre 'UflS caheças. Endividados
com a fazenda publica, com as pra\a de commercio de beira
mar, com o juizo dos defuntos e ausentes, com o cofre dos orpbãos
e com os particulares que os haviam acreditado, p r eguidos
pelos inexoravei agen tes Oscaes e pelos seus credores particu
lares, elles viram-se despojados elas ua ephemeras riquezas e
reduzido repen Li na mellLe á ui Lima inrligencia.

A minera\ão em grosso ce sou do uma vez, e apenas ficaram
na provincia algun faiscadores, que ainda e peravam encontrar
o ca Ideirão do Anhanguera ou o encanlado M3rtyrios, em que
preLendiam achar a tel'ra transfúrmada em mol/le preciosos.
Neste e tado se conservaram 11 mineração e os mineiros da co
m<lrca de Goyaz, quando o acaso permiltiu que no lagar em que
a~ora exi te o arraial de Anicun e descobris e uma pedreira
riquis imamentc recbeada de ouro. Dizem, que um anligo 1'0
teirojá indicava esta aurifera pedreira, mas que tod<ls as dili
g-encias feitas para se encont!':lr foram iJaldaLlas; o acaso pôde
IIlais do que a diligencia., e este.acaso deu motivo á concur
r ncia d immen:o povo ao novo d!-) cobeno de Anicun , que
serviu de opultura (I lI1uitos cenl nare' de pe.~oa:. emquanto o
logar l1ão ficou mais culLivõ1JO e livre da inl','cr:ão das aguas la
gn'ldas. Aconteceu o achado da pedreira de Anicuos em dias de
Março do anno do 11>09, sendo governador e apitão general o
Conde de Pal ma, D. Francisco de Assi Ma carenbas. Os novos
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mineiros levantaram casas, const"ruiram 19rejns, Ozeram machinas,
e tirUt'am riquezas avultadas em o.uro de 18 quilates. Todn e ta
fortuna não melhorou os ioteres e' do habitan tes de Goyaz. O
ouro arrancava-se em Anicuns c corria para o Rio de Janeiro.

A pedreira estava di posta em prego, isto é; perpendicular
mente; fez- e gr,mde excavação, profundaram o poço' eles'·
ceram -abaix:o do nivel de todo o terrenos adj~cente , e por i so,
accullJulando-se ou acudindo immensa agua no poço e não se lhe
podendo dar esgoto por um ra,giio, viram-se obrigados a trabalhar'
com 1'0 arios. A profundidade do poço e o cresci/l}eoto quasi re
pentino das aguas desanimavam o' mais iotrepidos, e os tra
balhos de Al1Jcuns iam er abandonados, qnando chegou o
governador e capitão genel-al, Manoel Jgnacio de Sampaio, que,
conhecendo pérfeitamente a miserla a que e achava reduzida
a provin in, e sobre tudo a falta de meios de npprir as de
pezas pnbli.cas, PI'opoz-se melter mão ao esgoto, e:1 continuação
da r,xcavações, para com o soccorro dos rJuinto de ouro desem
penhaI' a junta da fnenda. Para estr, Om estab lecru-se lima
companhin de mineraçãu no anno de J82:1., cujo fundo consistia
em 256 acções campo ~a de um e. cravo vestido c I'erramcnlatlo,
e 12; 00 em dinheiro, cujo numero de acções nilo se com-
pletou, entrando só 54,. .

Como, porém, fossem necessarias muitas aguas para fner labo
rar as macl1inas de esgoto, dêliberar'am os agente dn companhia
continuar o regO'ou valia, que trouxes e agua do riu dos Bois
ao poço dê Anicuns. Este trabalho era violento, em razão dn dis
tancia de seis leguas de uma a outra extremidaLle da cortadnra.

Melteu-se, com elfeito, mão ao trabalho, e con truiram um bi
came ouaqueducto de madeira por ciDla de um valle quc separa
dons montes por onde a agua deve passar. Jla quem agoure
mal destes trabalhos, a que cilamam innteis e despendiosos; o
certo é que os sacias estão de animados e CJ na i perderam a
e peranças de um feliz resulLado.

Na provincia de Goyaz ainda existe lUuito ouro, mas a ex
tracçã"o delle é mui diJJicnlto~a, porqne Ol"dinariamente se cn
coutra em lagares ecco em demasia ou em antros sobremaneira
aiJundantes de aguas. E' por i so que se diz que em Goy~z nilo
se tira ouro por haver agua de mais ou agna de m nos: A falta
de chuvas. écca de tal fórma os rio e carrego, que os mineiros
acham·se obrigados a suspendE'fem os sous lrnbalilos; a niJun
dancia de aguas uão pcrmitte promplos. esgoto; não ba ma
chinas fortes, nem meios de e porem cm açflo: faltam escrnvos
para os trabalhos, c, portanto, conhecendo lodos que as entranbas
da terra estão mui prenhes-de metal, nclJam-se reduzidos ,la
estado de Tantalo, sequioso jnnto á torrenLe do liqnido Cl'YS
tal.

No distl'iclo de Anta existem poços donde ha poncos anQos
e extrahiu muito melaI precio o.

No BomOm aclla-se assenlada uma roda com que pretendiam
trabalhar, e não o têm feito por falta de chuvas. No Pilar o"on-
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struiram um grande bi~ame para levarem agua á ricas pedreiro
das montanba denomiuadas Moquem, mas perderam o tempo e

·0 dinheiro, em consequencia da e cas ez das aguas, Em Crixás
aiuda tiram algum ouro no tempo das chuvas; nos rios do Peixe,
Corumbá, Claro, Cayapó e outros trabalham pouco faiscadore ;
em conúlustlo no dia cle hojo acha-se a mineração de Goyaz 1'0
duzidH a qL13 i nada, e talvez em toda a comarca se não 'xtraiam
dUH al'l'oba de ouro por anno.

Não é só á falta do metal na supcrucie da terra (como apparecia
em quantidade, prodigiosas no tcUlpO antigo) que e deve
attribuir a diminuição dos trabalhos das mina c do rio; não
é á abundancia on á falta absoluta da ao-ua que devemos imputar
ti decadencia das lavras; é a preo-uiça do homens a cama pri
meira do abandono das mina " Os escravo acabaram pelos motivos
que apontarei quanuo tratar da popula~ão ; os homens livres 11f10
querem trabalhilr para nflo sc parecerem ou I ara não.e confun
direm com os oscravos. Lembl'ildo das anli~as riqueza d05 seu.'
maiores, . abendo que elle possuiam (} traball:wvam com escravos
e que os homoms li\'\'e não se occupam d duro serviço da
mineração, conservam· (} em apathia e ociosidade, lia benl poucos
homen livro de na ci!nento que trabalham em lavra secca ou
nos rios; os e~cravos, ou algum I'reto ou paruo liberto. ão o
que porventura e em numero mui diminulo extl'abem o ponco
metal que appareee; e é tiio desgl'3çada esta geute, que para dar
pa to ii ua moIlesa ou ociosid:1l1e, não tral:Jalham oll1qLlanto Il1e
ullrnm alguma oitavas de ouro qur. tiram.

Para. e fner idéa da escasSez do omo no tempo presente,
JJnsta dizer que o jornal ue meia oila,'a ou tres quarto de oitava
pOl' semana considerava-se vantajoso na comarca de Goyaz ; au
tigamente o menor jornal era uma oitava; ma agora, em con.e
qn ncia da esca sez e da grande sal1ida, que tem no 10l'tO de

'mar', paga-se a 1"500 por oitava, e tem ehegado a vencler- c II
1.~600, 1,.700 e 1. .SOO.

A maior parte do ouro, qne e exLrao pa sa por alio para
fól'3 da provincia; e e o govcroador1\Ianoel Ignacio de Sam
paio não tives_e ordenado a admi:são de bilhetes emitlidos pelll
junta da fazl'nda em pagamento das divida, antigas, não encou
traria uma só oitava na casa da fundição de Goyaz,

Algnus homen si'udos dú provincia tiveram talento para
abandonarelll ~ miueração fl npplicarem-se ü agricultLlrll. As
nas clilipéncia tem siuo cercllda' pelu mais felizM Sl1ccessos,

e o tão agora ob el'vando que a verdadeira' mina de Goyaz ,.ão
as roças de milho; feijão, arroz e a criaç:lo de gado; mas, ão .6
os homen!: i ndos e de talento que a sim discorrem e as~im pl'a
ticam.

Os mais estão ii espreita obro a mineração; osperam ainda
enriquec r por ella, e entl'elflnto vivem ocio os, sem Lrabalharem
na agricultura e sem cnidarem naquillo, que clles reputam
fonte de Ioda as riquezas e unico object.; da ,ua nmbiçuo glo
rio a.
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A comarca de Goyuz ainda poderia tirar muitos reCLlrsos da
minera 'âo; companhias de mineiro' deverão estabelel:or-se em
cada julgado; ·0' iJomens livres e o eSCriJVOS, que não forem
absol utamente neces arios á i1grir:uli LU':) e ao commercio deverão
ser convidado a exlrabir ouro. EII) ulna provincia l:entral como
a de Goyaz, em qne os carretos dos generos têm chegado ao
mais illlo ponto, em que o aluguel de uma besta desde o Rio de
Janeiro até á cidade de Goyn monta ao vaiaI' real da mesma besta
(eu pag-uei a 38:000 e outros pagaram depois a 38/J4,00), em que
não ha numeraria cm circulação, em que é mui dilIiculto a a
exportação dos elfeitos criado LlO paiz, <I mineroção sem duvid<l
ajuda muito á pro perid<lde do commercio, pois que em um
pequeno volume se conduz o v<llor de numerosas cargas.

Para animar, porém, os mineiros e para dar interesses ao Es
tado, será util abolir o direito do quinto e pagar <Ia mineiros,
nas administraçãe da fazenda o ouro pelo seu intrin eco valor,
isto é, pelo eu toqu~, segundo a estimação que tiver na praças
do com,mercio. A nação ou o thesouro não deve tirar outras
vantagens senão as do direito da moedagem, intere,se incom
p3ravelinente mni lnl:raLivo do que os in igniücante rendi
mentos do qninto em uma épocha em 'qne são pouquis ima
as pes 'oa qne <lpresent<lm ouro para sei' quintado. Haja boa
fé nos ajustes da fazendJ, para não falt(lr ouro, como acontece até
agora.

Fr:mqueza do commercio, liberdade da navegação interior,
extincção dos vadios podem lIar nova vida ú comarca de
Goyaz. »

(Rayn;unclo .Josd eh CnnhCb Jlatto .- COnOGR,\PH1.\ IlISTOIUCA D.\

PROVlNCIA ng OQYAZ.)

« COllIARCA DO NOl\TE.- AqUillo qne escrevi a respeito da mi
neração da comarca de Goyaz póde npplicar-se ,j comarca do
Norte. A maior riqueza de tas terras faz com que se ajnnte maior
quantidade de onro pelos curiosos. O rio M,H'auhão é mui ri o;
S. Jo~é, Santa Bit,], Cuchoeira e sobre tudo a Conceição são os
districtos p,m que mais se trabalha.

lO 1\Iaranhão os trabalhos de tirar ouro ão incommodos: no
tempo das secca" quando o rio e tá mni baixo, trabalham de
mergulho nas intaipaiva e tira cad,1 homem diariamente 400 e
GOO réis; o trabalho dura apenas duas horas por dia, e a des
graça é que, ajuntando seis ou oito oitavas de onro, nITo tornam
ao rio emquanto lhes dUl'a aqllclJes que tiraram. No &empo das
chuva extrahem algum ouro das terras sêccas; todos choram
por ouro, todos têm OUI'O nas suas telTilS, mas qua i todos não
tri1balham, esperando que o ouro lhes caia do céo ou que expon
taneamente lhes appal'eça na llperficie da tena ..0 ouro que se
eKLrae annllalmente ne ta comarca lalvez chegue a tres arrobas,
e é conduzido em pó ou para a Bahia ou Rio de Janeiro pelo
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negociante:i da provincia ou pelos mascates de Minas Gerae .
Ha ionumeraveis lavra.> abandonadas por fillLa de braço ljl1e
queiram applicar·sc nos traball1os. A preg-uiçn e tá introduzida
nesta comarcn e innumeraveis pes ons ofYrpl11 todo os rigores
da indigencia, sustentam-se com fruetos silve tres, com guari
robas, carne de porco do malta, veados e ainda mesmo com
tatús tomados em armadilhas, só para não .e empregarem em
erviços pRsados.»
(Raym1t?ulo Josi ela Glmlta JIllttOS.- COllOGlUPUU III TOHI .\ D.\

PltOVINC!.\ ill, GO'iAZ).

«Ouno.- Encontra-seem quasi toda as terras de ta capitania,
com mais ou menos abuodunt:ia, c ainda existl'm lavras riquis
simas, que se tem deixado por alguma difTIculdade do eu. er
viço, e por falta de e Cl'DVOS que ~e occupem ne te exercicio, e
nem é criveI que Ioda a riqueza de te paiz,·t50 va.lo e Ião in
cogoito, estive se só nos 10g.Hl;l que estiio lavrado' dos primriros,
e (IUe os montes, que se devem t:onsiderar como matrizes do ouro
que se acha nos ribeiro., que estão quasi todos intactos, niio
seja o deposito de muitas pre('io:iidades.

PRATA.- Se diz que foi eocontraua ne:te terreno logo depois do
seu descobrimento, e Marcos de Azevedo, que m freu em uma
prisão na cidade da BallÍa em revel:lI' o lagar em que tinha en·
contrado, assim o afiançava.

FERno.- Se encontra cm abundancia quasi em todos os lagares
da capitania, principalmente na repartição do norte, e já por veze
José da Maia o tem extl'ahido em pequena fundições, e junta
mente aço.

E TANHO.- Se diz que foi encontrado nas vizinh~ças de Co
rumbá, de que UIIl c:J1deireiro fizera alguns prato, e não é de
presumir que o houve e só U1lqueJle lagar.

f;lru),lBO ouvi diz r ao fallecido coronel Jo é Manoel da Silva o
Oliveira que havia ;dmodancia ne ta capitania; ma nno revelou
o loglll' das sua mina.

DJAMANTES.- e encontram limpidis imos no Rio Claro, em
lavras da Barra e em outros lagares.

RUJJlNS.- Appareceu um em Portugal, que se dizia extrahido ou
encontrado entre Santfl Cmz e Commbá, e sendo procurados
por ordem regia de 15 de Dezembro de 1.7 t, se não encon
traram.

AMETHrsTA .- Se tem encontrado a um lado da e 'Irada de
S. Paulo, no lagar das Furna, e eu vi um grupo dollas Jindis
giJlla~, formaàas no interior de uma pedra, na :lpparencin bruta,
qu~ o 3ca o fez quebrar, ficando cnmo em ulUa concha,
em cujo iuterior e tavam como apinhada facejaàas peln
natureza,
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CUVSTAE .-Brancos, al1l31'ellos mais ou menos escuros, e alguns
verde, se eucontraram no morro dos crytae , nas Fumas, e em
lagares da Sel'ra Dourada. .

AGATHAS.- Se acbam em uma ilha que está no Rio Grande,
junto::í passagem de S. Paulo, de que já no Rio de Janeiro se tem
feilo caixas de tabaco, e é prova\'el que tambem se achem
no mesmo rio.

AMIANTO ou pedras incombustivel.- S encontrou d'antes na'
lavras da Barra, do capitào José Ribeiro da Fonseca.

PEDIU DO NAHIGÃO.- Dou este nome a certas pedras flue so
encontram no 10~';lr deste nomo, na estradi'l velha de Meia Pon te,
que tem no interior cortas veios grosso e negro. que se se
param, tão rijos que cortam o vidro como o diamnnto.

GHANAD.\S.- Ainda que pequenas, so tem encontrado nas lavras
de Santa Cmz e nos ertões de S. Domingos.

hrAN.- na em abul1dal1cia no districlo dos Pilões, j unto ao
morro do Tubá.

PEDRAS ELASTIC-\S ou, melhor, flexiveis.- Se encontram junlo ::í
Meia Ponte, e por vezes foram pedida. de Portugal, as quaes se
curvam até ficarem em semicirculo e depois 50 tomam rec.las.
O moradores se servem della para fomos de fazer farinha.

PEOHAS DE AFIAH.- Se acham na Barra da Palma, AlTaya ,
1'r'ahira' e em varias pal'tes, tão nuas eomo as do nurte.

PEOEIl.·n:lJ1AS DE ESPINGAHO.\.- Se acham em abundancia nos
ditos arl'ldae e tambem junto::í contagem da exlremn, na sena
ele l\ligue! Ignacio, e de boa qualidade.

IJEo l1AS D8 TOQUE.- Em qua i todas as lavras, e muitas no Hio
Claro.

ALLUMEN.- Se presume haver na gruta elo Ouro Fino.
SALITUn:.- Se extrno em muito lagares da capitania.
SALGEMMA.-Ern abllndancia nas salinas. »
(Pacl)'e Lni:: .1ntonio da Si/v"/' e Son::a - :\IDIORI,1. SOBRE .1. C.I.PITANI.I.

DE GOY.\z).

« DIAIIlANTES.- Os que têm sido de cobertos até agol'a n sla
província pertencem quasi excl usi vamente ::í bacia do \raguaya
e mai particularmente :lOS rios Cnyapó, Rio Claro e . eus
amuente~. Ia anuo de 171j.() dernm- e o primeiros achados, endo
então fundado o nrraial do Senhor do Boml1m ou de Pilões, hoje
Hio Claro, a 203/4 len-ua ela capital. Destruido tres annos depois
pelos indios Cayapós, impoz o govel'l1o em 17lfg aos dous irlilãos
Joaquim e FelLberto Caldoira BI'ant. que haviam arrendado ns
laHa' do Tijuco, na prllvinci,l de Minas Geraes, a obFigaçiio de
enviarem para a Illargens do 'l{io Clar'o um servi[D {liamanlino
de 200 escI'avos. Depoi disto, ficou durante 40 annos rigol'o.'n
mente prohibida qualquer mineraçào naquella zona, até qne em
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1801 D. João Manoel de Meneze;,:, capitão do regimento de Freire
de Andrade e governador da provincia de Goyaz, permittiu ao
puvos a abel'tura de lavras, sendo e tabelecido no arraial, que
novnmeute se eraueu em 180'~, um registro para veriOcar a
identidade do passageiros de CllyabiJ, fner a permuta do ouro c
arrecadar, mediante premio' estabelecidos, os diamantes.

De muito boa agua e peso notaval os tem o Rio Claro, euja
limpida limpha favorece o trabalho, o da Fartura, de Pilões, Tres
Banas, De eng1lUo e Cayapósinllo. Tambcm no tempo oeco, de
Julbo a Setembro, nos arredores e ajunta muita gente, para
mais de 700 fora teiros, que vem formar garimpa, acima c
abaixo do arraial. Muitos delles só CIuerom diamantes; nfio
disperdiçam o tempo em cotar O ouro que abunda no ca calho.

Para procural·o, u 3m em geral da canõ! do cuyac:i e da
bàtGa, sendo e te meio mai espoci11menle empregado pelos traba
lhadores isolados e pobres Faiscadores.

De divorsas qualidades siio os capttvas ou pedrinhas roliça e
muito polidas, que indicam sempre :\ presença das ambicionada'
gemmas: ha os lJingos d'a.lJtla e'pat/w de arro:::, qu são pedacinhos
de qUarlzo; ha o ferro oxydado, que tem o nome de Fava J11'~ta,

a.lJulha siricoria, etc., etc. De,se indicias prewr:ores do mineral
que Plinio ohamou (t 11!'ltS prtciosa de lortrlS as prOcl!lCfÜeS (li!

natureza, Oguraram algumas amostras na exposição.
O no. - c De 10L10 o Brnzil, diz E chwege na sua bella obra P/alo

umziliensis, esla provincia é uma das mab ri"a em ouro. Sua'
moutanhas não foram ainda excavfldas; quando muito em alguns
lagares arranhou-se-llles tiio sómenle a superJh;ie ... K(l dia em
que a população mI' mais densa e que os brazileiro souberem
explorar suas minas de modo regular, hiio de auferir vantagens
que hoje só seriam pos ivei com immen os sacriOcios. »

Por toda a parte, cüm eU'cito, contém ouro o solo de Goyaz.
:Na antiga comarC3 do Sul, todos os arraiacs lhe deveram a fun
dação, e mais tarde os do Norte, onde tambem é e palllndo com
extraordinal'ia profusuo.

A principio tirado ás arrobas das tenues camadas exteriores,
escasseou rapidamente; obrigou a grandes trabalhos; mas, por
estar ou em po.ntos por demai aridos ou 13m outros exagerada
mente fartos d'agua, tanto ljue passou a annexim dizer-se que agua
de mais ou de menos em Goyaz não deixa fazer fartum, o cerlo é
flue tl'ouxe grandes mallogros e produ7.in ('s e abatimento futil,
que a província a custo sacudiu.

Entrelan to é fóra de duvida que na entranhas da lena jazem
ainda occultos verdadeiro the ouros de Aladim.

Manoel Corr~a, o primeiro 11aulista que pisou o territorio hoje
de Goyaz, da ua arrojada excursão voltou a Piratyning-a om
10 oitavas de ouro, com a qnaes concorreu para um diadema
destinado á imagem de Nossa SenlJora da Penha, de Sorocaba.

Bartllolomeu Bueno, o AnlJanguéra, trouxe já ll1uito maior
porção; mas :;eu filho, depois de segunda e longa IJerigrinação,
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pôde doar o governador geral de S, Paulo com 8,000 oitavas.
NOIllC,ldo por e te capitão-mór regente das terras de Goyaz, con
tinuou a enriquecer até que, chegando [I hora da desgraça, perdeu
tudo quanto tinha ganho e viu-se na contingencia de receber
por emprestimo dr. D, Luiz Mascarenhas uma arroba do ouro,
Tendo ido tal despeza reprovada pejo governo portuguez, cill1iu:
Bueno na maior rniseria, vendea todos os seus bens, até joias
da mulher, e, acabrunhado de desgostos, morreu no arraial da
Barra, que elle fundara e onde tivera começo sua vertiginosa
fortuna,

Depois destes, milhares de ousados explorador's alcançaram
grandes cabedaes: milhares pereceram á mingua, milh,lres só
colheram desenganos, milhares se viram repentinamente arrui
nados, quando em si suppunham cumulados os favore da
sorte.

No sul de Goyaz o terreno é copiosissirno em ouro de primeira
qualidade; a im o olu da capital, o do Ferreiro, a uma legua
E N E, o de 0111'0 Fino, a tres lerruas, o de S:lDla Hita, a 1.40, o ele
Pilar, a 33, cuja montanha, Muquem, é da maior riqueza; o ela
Boa-Vista, onde trabalharam já 9,000 escravos; ° de Bomfim,
a 38 leguas, em cujas vizinhanças vêem'se grandes excavações,
dos arraiaes oulr'ora Jlorescentes, hoje tão completamente ex
tinctos, que nem sig-naes ficaram como os do Burity, Queimado,
Calhamnres e do I1Jiguel de Tesouras.

Em Anicuns, a 13 '1{2 leguas S E da capital, as pedreiras d'es
cobertas só no anno de 1809 el11 pOllCO tempo produziram 200,000
cruzados (Memorias Goyanas) de ouro de 18 quilates;' mas, como
os poços foram mal cavados, depre' a :JS aguas correram para
elles e os alagaram todos. Cessaram cm consequeucia os traba
lhos em 1.821, data em que (1) se organizou uma sociedade para
esgotar as inundações e continuar a mineração com mais methodo
cautela, O fundo da as'oeiacão foi de 256 acçõe' devendo cada
sacio entrar com 1.2:'500 em dinheiro o nm escravo ve tido e fer
ramentado, conforme diz a lettra do compromisso. Começaram
então as obras com vigor e animação, deseccando-se os poço e
constituindo-se entre dU:ls montanhas um bicame aqueducto
de madeira para levar agua ás machinas. Nlio tardaram, porém, a
avultar as despezas ; morreram muitos escravos: só passaram 540
acções, de modo que, arcando a companhia com mil embaraços,
cm breve achou-se desamparada, com pouco credito e empenhada
em 1.8,000 cruzados,o que paz definitivo termo as suas tentatil'as .•

(.llf1'cdo ele Escm,gn9lLc Taltn~y.- ~rEMORIA P.\R.\ A EXPOSIÇÃO NACIO
NAL DE 1875.)

(i) O dOCI'oLo rospoctivo auLorizando a organização da companhia é oe 3 do
iIlarço do 18~ii,
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Don João por graça de Deus, etc.: Faço saber a vós, Conde de
Sarzedas, governador e capitão general da capitania de S. Paulo,
que, sendo-me apresentadas v,lrins cartas que mandaram os capi
lães-rnóres e provedores da Fazenda Real das t;,lpilania de
S. Luiz do Maranhão e Pnrn. sobre os no\'os descobrimentos das
minas de ouro chamadas dé S. Fclix, situadas na.> cabeceiras do
rio Toc:mtins, e contendas que houvera a respeito do pertencerem
ao estado do Maranhão, ou no districto de Goyaz, Fui servido
ordenar, pela HesoluçiJo de 20 cle te presente )l1ez e anno, em
consulta do meu Conselho U1Lramarino, que pelo dito Governo do
Maranhã() se não enLeuda em rnateria de mina; e porque o
mesmo caminho para as ditas minas chnmadas de S. Felix, é
pelos rios navega veis daquello est.ado, ordeno ao g'overnador do
mesmo estado faça praticar exactamente a lei de 27 de Ontubro
de 1733 sobre o novos de-cobrimcntos de minas e os que se
forem fazendo pelo tempo adiante fiquem pertencendo á j urisdic
ção de Goyaz, e sómente os dizimas se aquem percebendo por
aquella parte, porque alé il pre ente se cobraram, emquanto á
vista dos lllappas qlle tenho mandado Fazer de todo o Br:.1zil, não
determino os limites, que:.1 cada um dos governos cleve perten
cer; do qne vos aviso. para que tenhais entendido a Re olução
que foi servido tomar nesta materia.

El-Hey Nosso Senhor o mandou pelos Drs. João de SQuza e
Alexandre Metello de Souzn e Menezes, cansei heiros do seu Con
selho Ultramarino, e se passou por duas vias. João 'l'avares a fez
em Lisboa Occidenlal a 30 de Maio de 1.737.- O secretario, Manoel
CaetanO' Lopes de Lavre a fez e crever.

(João ele ou~cl.. - Ale.llCl.nirc ,1lctell~ rle .')Olt"1J, J1cIt~:;().'J.

Minas de ouro do o Manoel Alves

Don João por graça de Deus, etc:: Faço saber a vós, governador
e capiLào general da capitania de S. Paulo, qne o governador
do estado do Mar:mhão me deu co a, em carta de 4, de Outubro
do anno proximo passado, do novo descourimento de minas de
ouro, que nas cabeceiras do rio chamado de Manoel Alves, que de
sagua no rio dús Tocautins, fizel'am o mestre de campo Francisco
Ferraz. Cardoso e o lenente coronel João Pacheco, e da nomea·
ção do intendente e mais oficiaes, que o dito governador fez para
as dilas minas, dando-lhe regimento p~ra a administrilção dellas
e porquanto eu teuho resoluto que o governo de Maranhão se
não intrometta em tempo algum em governo de minas, em qual
quer parte que se de 'cobrirem, sou servido mandar-vos declarar
por resol ução de 20 do presen te mez e anno, em consul ta do
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meu Couselho Ultramarino, que e tes novos descobrimentos do
rio Manoel Alve pertencem li jurisdicção desse governo de
S. Paulo e aos ministro de Goyaz.

El-Roy Nos o Senhor o mandou pelo Dr. Thomé Gomes fo·
reira e Martinho de MenlIon a Pina e Proença, con elheiros do
seu Con elho Ultrnmariuo, e,e pnssou por duns via. Luiz ~ra

noel a fez em Lisboa OcciJeulal a 2lj, de Mnio de :I. 7lj,0. O Secre-
tnrio fanoel Caetano LO[les de Lavre a fez e crever. .

(TlvJlJui Gomes llIol"eim.'- llIartin1L •:de.. Jleué!uuçcb ele l'in,b c
P)·oençcb. )

~:linaG de ouro e dinnlantes do Rio Claro

« As cabeceiras deste ribeiro foram explorada tlesde o anno de
:l7lj,0, e. por cnusa do' diamantes quo nelln se achavam, foi a mi·
neração do ouro llelle prohibida em 17119, e e tnbeleceu- e ullIa
admiuistrnção privileginda, a quem pertencia exclu ivamente o
direito de huscn dos diamantes.

E,ta com(Janhia fundou uma povoação, que foi chamada Bom
Fim; porém, como os result<ldos não correspondessem á exporta··
ç50 dos contratadores, o con trato ces ou de er renovado, a prohi
bição, sem ser re\'ogada, foi p ta em e queeill1ento e n populacão
européa tendo desapparecido, succedeu-Ibe a dos Indio~ C'lyapó...
Ficou, pois, aquelle paiz e 'quecido rllé 1772, época em que tornou
ri ser ele caberia pelo scrtani la Francisco Soares de l3uliJães, qLle
ia em demanda do' ribeiros nuriferos dos Pilõ% e do Fundao,
as ig-nalados nos roteiros dos primeiro exploradores.'

Como ser notaria e provada a exi tencia do ouro no Hio Claro,
a ex.trncção de te metal só foi nutorizada. plllo govel'l1o em 10 de
Setembro de 1801, eom condiçi'ío expressa dO se en~regal'em lodos
os diamDlltcs que se nchassem, pelos quaos se receberin ecrtn gra-
tificação.» .

(.llillict ele Slbint .tdolplte. CClOX.\uro .EOO~APlllCO, IIIti'l'UP'J(;U
.E Di';SCRIPTL\"O DJ DIPEIUO Du BttAZIL.

Lavra!!> de di:un.anle\.dos rios Ciaro e PiBõe!iô

« Justamente vi tn a difficllldnde, que se tem reconbecido para
a observanr,ia da pr(lhilJiçiío de extl'alJir diamante' das min~ de
Goyaz, endo a tran gre" ão delln uma das principne' causns
por que e experimenta repllgnancia 1.1 se anematar aqueUe genero,
pelo que já perde a Real FtlZenda neste nnno a renda do contrato,
julgou Sua Magestade CJneo unira e eillcaz remedia a e.le tlaml10
seria. comprehendel' as minas dos diamantes do Goyaz na mesma
arrematação da Serra do Frio, e por ser lJl'eciso para esse eireito
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que nos rios Claro e dos Pilões se determine os silios em que se
ha de fner a extracção dos diamantes e o numero dos escravos
do contl'ato que será conveniente repartir para o serviço daquelles
rios, tem o mesmo Senbor ordenado que pa se a examinaI-os
pessoalmente o governador das Miuas Geraes, a quem está com
mettida a diligencia de ajustar este contrllto, como tambcm quc
emquanto nuo chegarem ás ditas duas novas capitanias geraes os
governadores que Sua Magestade fica para nomear, tenha a
administração interina dellas o mesmo governador Gomes Freire
de Andrade, »

('l'RECrrO DO AVISO DE 17 DI:: ~IAIO DE 1748 I::XPE.DIDO PELO SE~RET.\RIODI>
EST.\DO MARCOS AN'rONIO DE A~EVEDO COU'l'INllO AD, LUI~ DE ASSIS ~IAS

CARENIIA ),

1\JIinas de OUI'O do Arrai:.l do F'erreiro

41: A descoberta uas minas de Cuyabá por Antonio Peres de
Campos, em 17-19, fez lembrar diJferentes tradições sobre a exis
tencia do precioso metal por outros pon tos, por onde divagaram
pauli tas no preceden te eculo,

Es 3S tradições foram juvenescidas e commentadas, e o capitão
general de S, Paulo, Rodrigo Cesar de lI'lenezes, intentou verificar
o que nellas havia de fundado e real, servindo-se para esse fim do
humor aventuroso e'ousado do pove que administrava,

Sabia-se que ao noroéste de S, Paulo, 1I1anoel Corrêa, de Pira
tininga, pelos annos de 1670 3e internara no sertão de Araés,
hoje da provincia de Mato Grosso, e conduzira, cbtn os indigenas
que captivara, 1.0 oilavas de ouro, com que mandou fazer um res
plundor, depois oJIerlado a Nossa Senhora da Penba ida cidade
cle SOl'ocaila; mas ninguem bavia que possuisse o indispensavel
roteiro, para se colherem as maravilbosas riquezes de que outr'ora
dera Corrêa noticia,

Além desta lendu, que as imaginações escondidas cada vez
mais enfeitavam e engrandeciam, corria outra, de que era prota
gonista Bartholomeu Bueno da Silva, famoso aventureiro do ar
raial do Paranahyba, cognominado o Anhan,qucm (Diabo velho),
cuja lenda por suas maravilhas aindn mais escaldava os animas.

Er3 voz gernl que 9 famoso Anhanguera, nns suas peregrinações
:í cata de indios, n quem aterrava com ameaça de seecar as fontes
e os rios com o exemplo da iofiammação do 11lcool, que os inl'elizes
ignoravam, encontrllrll o ouro como ornllmento de certa tribu
por elle denominada Goyâ, e que, no momento (1680) menospre
zara explorar, por auferir renda mais segura da captura dos indios,
e porque então elle ignorava o modo de aproveitaI-o. Mas essa
lenda tinha augmentado de vulto com os resultados da minera
ção na capitania vizinha, denominadn pelos Enbuábas,

Não havin tambem quem possui e o roteiro de An/wngucra,
e para a caçada de indios, e em região tiío vasta e povoada del1es

45
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não eram tão llecessaria essas indicações; porquanto, feita a
captura dos escravos, e cu ado era volLar a nova colheita, visto
como a tribu ou tinba sido completamente captivada ou os que
escapavam fugiam a bom fugir de taes Ln media çõcs,

Mas, si não 11aviil roteiro, existia em S, Paulo quem, na idade
de :12 anno , linha acompanbúJú a esse remoto sertão o legendario
Anhan,quera, outro Bartbolomeu Bueno da Silva.

Era o herdeiro de eu nome, corno do seu ardor, agudeza e per·
tinacia em taes explorações,

Foi a elle a quem ~e dirigiu o capitão g-eneral Menezês, po to
que digam outros que foi o m.esmo Bueno quem, motu proprio
apresentando-se, Si.- oll'erewra a tentar a empreza de procurar o
mesmo lagar onde havia fjuarenla anuas estivera COIl1 seu pai,
exigindo ~ólllenle pelo seu trabalho premias semelhantes aos que
se haviam concedido aos descobridores das :l\'Iinas Geraes.

Ha perfeito engano nos que su tentam tal parecer, em presença
do aLtestado que o mesmo capitão general passou a Bueno em
data de 26 de Outubro de :1728, e do discurso pelo general pro
ferido excitando os paulistas á descoberta das miuas que Antunes
da Frota exara em sua bistoria. '

Approvado o projecto pelo Rei D. João V, 3 quem foi submet
tido, em vi ta da Carta Régia de l!! de Fevereiro de :1.721, partiu
Bueno de S. PauJo, 3companl13do de seu g-enro, João Leite d3 Silva
Ortiz, seguidos de dous reI igiosos de S, Bento e de S. Francisco,
de alO'uns artifices com armas de fogo e àe nma'comiLiva de mttis
de 200 pessoas e lJ,0 cav3110s, poucos dias depois da Paschoa de
:1722, e sem outros gui3s mais que a sua vista nas eminencias dos
montes, que felizmente no interior era aproveitavel, visto como
o paiz em geral está coberto de carrascos, campos e catingas, o
que não snccede nas vizinhançns do liLtoral, onde o arvoredo toma
!)roporções gigantescas.

Estes exploradores n:io se serviram de bussola ou não conhe
ciam o seu uso e, portanto, estavam sujeito aos inconvenientes,
e precalços de uma em preza por demais aventurosa e temeraria.

Esla primeira tentativa foi infructuosa, porque Bueno não
achou o local desejado, despendendo·se tres annos de trabalhos e
privações de t,)d3 a sorte, a que se associou o rompimenlo com o
seu genro Ortiz e outros compan !leiros dessa jornada no lagar
de S. Felix.; ab3ndonando-o uns furtivamente e outros descendo
pelo Tocantins em balsas até ao Pará, por cuja estrada já em outro
tempo (:1672) tinba vindo o mestre de campo Pascboal Paes de
Araujo.

Bueno, segundo Anhanguel'a, vendo que não podia desem·
penhar sua palavra, envergonbado com os resull3dos da SU3
missão, relirou- e para sua caSl1, sem procurar ver o capit1ío ge
neral. M3 este, que conbecia a sua constaucia e fidelidade, ani
mou-o, auxiliando·o para tent3r de novo a empreza.

Nesta segunda jornada, tão importante como a precedente, foi
Bueno acompanhado ulém de OrLiz do Padre Antonio de Oliveir3
Gago, do engenheiro Manoel de Barros e outros, e felizmente,
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depois de despendidos seis lUezes n1\ pel'egrinação, con eguiu o
tenaz sertani ta rever o logar onde estivera com seu pai em
1612. em que logo se estabeleceu com sua comitiva. Era o arraial,
depois denominado do FelTeil"o, e proximo da actnal cidade de
Goyaz, onde o descobridor llefiniti\'amente veio fixar- e, á
margem do rio Vermelho.

Como já em pratico no trabalho de mineraçuo e seu com
panbeiros, facil foi a exploração do terreno, onde tanta era a
riqueza mineral, que de nma bateada consta que se extrahira
meia libra, e pàde, de volta a ::;. Paulo, dando conta da sua
mis 50, apresentar a sou protector, como.1c1ocum nto il'l'efragavel
da imp~)rtancia da sua descoberta, S.OOO oilavas de ouro do
mais bello quilate.

Foi sufIiciente a nova de te descobri menta para arra tal'
áquelles sertões enormes multidõe- ue fora teiros, que, mal suc
cedido em Outl'OS pontos, rlueriam vil' alli reparar o desastres
de uma sorte inrrrata.

Goyaz em breve povoou·;:e, Concorriam exploradore' tan to do
Oriente como do Norte, dI} maneira que antes de 1737 já o terri
torio estava organizado e dispntava limites com o Maranhão .•

(Ca.n:liclo .1Iencles- ATLAS DO DIPElUO DO BItAZlL.)

l\l:inas de ouro do Anicun

« Andanllo a faisc:lr no carrego de Anicuns um pobre homem,
de nome Luciano, reconheceu a existencia de um rico veeiro,
dilIicil de trabalhar, por ser do pedra, e parecendo-lhe ser esta
nova agradaval ao governador, á elle a foi Jevar.

Com a noticia aill uio para ao ponto granue numero de pes oas.
Não tardou que D. Franci-co de se ordem ao Dr. Joaquim Theo
touio SegnraJo para proced r á divisão das terras, e, porqne
desde o começo do trabalho apparecessem grandes de ordens,
deu fim a ellas mandando organizar umn soci dade miueralogica.
Da organização desta ociedade foi incumbido o de embargador
superintendente Joaquim Ignacio Silveira da MaLta.

Indo para este fim ii Anicuns, teve Silveira da Motta occa ião
de verificar que uma pedreira mandada conservar sob gnarda
por D. Francisco era a mais rica que até enlão e tinha desco
berto em Goyaz.

Isto succedia no 1° de Março de 1. .09. No dia 2 e tava a o·
ciedade organizada, sendo Silveira da ~IoLta seu director, (\ im
mediato na administraç'io o gnarda-lllór territorial Franci co
Anlol ia da Fon eca.

Além des es dous superintendentes, linha a sociedade um
caixa ou lhesoureiro, um escriv~o e seis feitores. Os primeiros
accionistas, segundo ii regra dos estatutos, eram obrigados a
entrar para a sociedade com 1.2 pray3S de serviço: admittiram-se
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tambem todos os homens li"res que quizeram trabalhar a sala rio.
Organizada a companhia sob e.tas bnses e com um grande corpo
de operarias, começaram os desmontes.

As primeiras pro"as deram logo a conhecer a riqueza exis
tente: nG I]llarto dia de trabalho encontrou-se uma pedra solta
com o peso de 12 arrobas, da qual se extrahirnm mais de 200 oi
ta"as de ouro.

Em Março foi D. Francisco a Anicuns para obser"ar o serviço
feito e dar uma conveniente direcção aos trabalhos da com·
panhia. No fim deste mez se recolheu ao cofre em ouro o v<tlor
de 2:4:391)525; no mez seguinte 1.0:607~195, e eru i\'laio 7:293aI28.

Do mez de Junho em diante diminuiram um pouco os tra
balho ,porque grande numero de operarias foi di trabido no
serviço de encanClmento do rio dos Bois, e no levantamento da
igreja de S. Francisco de A is, que o go"ernador mandara
exigir, assistindo em pessoa ao lançamento da primeira pedra.

Apezal' dessa di.tracção,uo fim do 1809 havia em um cofr·' uma
rendn liquida de 20:91i(j~7:Hj; em 1.810 a renda foi de 8:058D187 ;
em 1.811 de 7;84:3,}500, e cm 1812 de :1:61515000.

Neste ultimo anno tinha rareado muito o corpo dos operarias:
o demonio da intriga, pOllelo em luta o ouvidor Malta contra os
sacias B"az Martinho do Almeida o Joaquim José Gandre , afugen
tou muila genLe. O ser"iço ela mineração foi decahindo até dissol·
ver-se a Companbia no go"erno de Fernando Delg,ldo, que tontou
debalde dar·lhe nova fórma. Nesse lagar das minas de Anicuns
ficou uma povoação, hoje pequena e acanhada, mas l]ue ainda
mostra, pelo numero das suas ruinas, o seo antigo Oore cimento.•

(Jose .1Ial'tins Pel'eil'C~ ele ,llenca.~ll·e.- ~lE~[OI{lA SOBRE A PI\OYJ);CL\
DE GOYAZ.)

'I. Está 1.3 1./2 leguas ao suésLe da cidade e teve principio no anno
de 1.809, no mesmo lagar em que certo Luciano encontrou uma
riquissima pedreira, donde, por di ligencias de Salvador Marianno,
se tiraram quantidades prodigiosas do melaI do toque de 20 qui·
lates. Esta pedreira, sendo a prego, foi trabalhada el1ll]uanto as
machinas puderam jogar; mas, ficando o metal muito profundo,
e não bavendo engenhos para o esgoto, sendo o nivel do terreno
circumvizinho e por isso mesmo impraticavel o rasgão para de·
eccar, nada mais se tem aproveitado desta preciosa olTerta da

natureza. .
Para os trabalhos, quo agora con tinuam com vi ln de esgota

j'em as aguas, reformou-se no ,mno do 1.821. a sociedade do mine
raçfío, que existia e não pro perava ; mas esta nova sociedade, por
faILa ela industria ou de capilaes, ha de provavelmente vir a arrui
nar-se.

E. te arraial foi mui doentio; tem 1.89 casas e n pobre igreja de
S. Francisco de Assis, fundada por D. Francisco do Assis Masca
renhas, actual Conde de Palmas, governador e capitão gener~l
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deslú prüvincia na epoclw da descobel'ta d:l rir(uissima pedreira
de qne e trata, Oarraial fica !Jl'Oximo ao ribeiriio dos Boi', que
cahe no rio TUI'vo, que entra no Corumbá. 05 habitantes do dis
tricto são lavradol'I'S; ha nas suas vizinhança; 6 cl1acaras e 75
fazendas de agricultura e criação.

Ao sul de Anicuns estão as gorande fnenda da companhia, cm
que ha muito e excellente gado .•

(Rll.IJlnu?do JosJ ,la Cnn!t'l l1IaUos.-COROGRAPOlA llIST0l1.lCA D.\
l'ROVlNCa DE GOYAZ,)

Minas de ouro. do arl~aial de CalhaD1ares

c Grandes lavras a que deram o nome de arraial, situada ohre
o ribeirão deste nome, que passa uma legua a oó ·te do arraial de
GU:lrinos, e tá deserto, e pertenceu ao julgado do PilaI': o ri
heirão de Calhamares serve de (imite ao mesmo julgado e ao de
Crixás , »

J\'linas de onro do :lrl~:.lial de Crixits

c Este anaial e tá edificado no morro de S. Gonealo e s na da
Pedra Furada, sobre o nio Vermelho, que entl':l no de Crixás.
Possue muito ouro, que se não aproveita por falta de braços c
agua .•

Minas de ouro dó arraial do Ferreiro

• Este arraial, assentado em terreno montanhoso, fica uma legun
distante, e ale nordé te da cidade,

A minerução de. te districto está de todo acabada por falta de
hraço;; ; o arraial tem o nome de Ferreiro por ficar ahi traba
lhando um artilice desta elasse na epnca do de cobrimento,
quando os mineiros foram procurar ventura a outros logare ,»

(RaYJiwndo Jo é da Cunha ~J[att)s. - COROCR.U'lILA DISTORICA DA
PRO VINca DE GOYAZ.)

l\oIilias do ouro do al~r:.lial das La,\Trinha

• Este arraial perlenceu ao julgado de ~'lcin Pon te o dista '10
leguas do arraial de Agua Quente e da foz do rio das Almas.
Todo o terreno em que rlle está assentado é rico de ouro,»
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Minas de ouro do a.rraial do Pil3.r

• Este arraial dista 33 Irguas on cidnrJe de GOY:lZ e H do ;)rraial
de Crixá . 00 monte d:l Boa Vista tiraral1He immens<ls arrobas
de ouro, e lal era a abundancia deste metal, que houve tempo
em que estiveram emprl'gado, na suns lavrils cerca de 9000
escrilvos .•

(Rcbym~bn~lo 'Jose Ganlla 11!'bltOS.- COIlOOIl.IPllIA 1IlSTOHlCA DA PllO
VI~CIA DI': OOVAZ.)

Minas de ouro do arra~al de Anta

• E. te arraial Ocn ii leguas ao noroéste da cidade; foi fandado
em 1729 por F. Calhamares elll terreno aurifero, na serra de
Anta; tem 37 ca H. e lres i~rejn arruinadas; e urna companhin
de envallnria miliciana, uma ele infantaria e outra de henriques,
formadas dos seus habitantes e elos do:m aial de Santa Rita. O
ouro de Anta é mui subido. A mais rica mina chama-se do Ta
veira.

Está as entado o arraial sobre o rilJeirão dn Anta, que enlra no
rio Vermelho, e acha-se eIll extrema dccadencia; um Quarto de
legna dislanle do arrainl Iw uma cavernil ou arco natural for
mado de duns montilnha unidas (Jela parte sll!wrior : dizem que
tem 60 pasó"os de comprimento da entrada á sahida, e chamam· lhe
Feixo. As lavadeiras lrabalh,lIn em 11m rilJeirüo que alrnve'sa
esta nverna. AlglIll escriptores dizem que o nome de Antn vem
do F. Danlas, o Que me parece improv~Yel..

(ltaYlHll1Ulo .Tosé ela CllllhCb Jltltt:); ..-eOIlOGRAPllI.1. nrSTOIlIC" DA I'RO
VINCLI. DI': GOV.\z.)

~Iina!iii de ouro do 3.r1'aial do R.io Claro ou
Pilões

• Fil:a 22 3/4, leiiu[ls no sudoé le da cidade enlre Rio Claro e o
de Pilões; é cunhado pelo rio Claro b ntravessado por UIlI car
rego sem nome, que se melte no Illesmo rio. Aioun que esle
arraial ~eja insigniOcante no tempo d,]' ChUI'3S, é mui povoado
na eslação secca. por se lir:lrem i 111 Illensos di~manles e ouro nos
rios Claro, Cnypó, Pilões e outro'.»

(Raymlln'lo Jose c!Cb Cunf!cb 11!lbttos .-COROGRAPUr." IJISTOHIC.I. DA PRO
VINCI.\. DI': GO\'AZ.)

Mina8 de ouro do arl~a.i3.1 de Santa. L~!zia

• E'te arraial está siluado em terreno desigua I sobre, o carrego
do Fumai e é cortado por outro carrego pequeno. No dislricto
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(le te nrraial existe n famos,l ,errn dos Cry taes, donde e tiram'
brnncos e amnrellos, e algun vermelhos, em muita quanti
dade .•

(Ra!lJ1lunrlo .TosJ da Cnnha Jfctltos. - COROORAPIlIA nrSTORICA DA
PROVD/CIA DE OOYAZ.)

Minas de ou.ro do arraial de Santa Rita

« Foi fundarlo no anno de ii29 em terreno aurifero e pl,lllo'
meia legun distante elo Peixe Pe fucno, que entra no Peixe
Grande, o quni, depois de unido com o rio [ i1ueI Pnes e Carvalho
Queillladu, entra no rio de Te ourns, que de. carrega no Ara
guaya. O povo do a1'l'nial vive de pes 'arias, lavoura, pouca
lIlineraçno .•

(Ra!l1ltUlu/O .To;J clct Cnnha JICtttOS.-COROORAPIIH lIlSTORICA DA
PROVINCIA 1lE GOYAZ.)

Minas de ouro do arraial de S. ~i:iguel das
Tesou.ras

« Foi fllndaJo no anno de i755, pelo Conde de S. ~Jio"uel sobre
o rio de Tesour[l , :lO legua. ao nurdoést de Snnta Rita. Foi
riquis~il1lo em mina. de ouro, que n50 c.tão de todo e.gotadas.

O nome de Te ouras provém de um p<Jssaro assim chamado
mui parecido com a viuva .•

Noticia sobre as lninas de ouro do ...<\..b
bade~ na COU1arca de Meia Ponta

« Lavra do Abbade, 3 de Março de i882.-Illm. e Exm. Sr.
Accuso recebido um omcio datado de 8 do corrente com que
V. Ex. se erviu pedir-me informações obre minha industria
de Illineraçiio, que ba pouco tempo encetei na antiga e aban
donada Lavra do Abbade, municipio de Meia Ponte.

Por emquanto só posso, em re post~l, informar a V. Ex. que,
encuntranúo ne te termo uma lavra já deixada, reconhecida,
depOIS de nturado e minucioso exame, e pela confiouração do
terreno, pertencer, quanto á ua origem, á úe deposito diluviano
tão frequentes na Californin, aonde são atacauas com in l]uivoco
proveito, pelo ystema hydrnulico; resolvi, sem he itação, trans
ferir para ahi llleu campll de operaçõe, ~bandon~1I1do o trabalho
já começado nas margens do rio r,laranlliio. E' completa a espe·
rança que afago, de colher nesta lavra brilhante resultado quando
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. lograr applicar nella em toda a sua plenitude o systoma hydrau-
lico que demanda. .

})or ora, porém, me hei occupado CJuasi exclusivamente com
(lS obras do artes, facturas de tanCJues, flume, rifles, caixas de
mel'curio, com a construcçiio de uma pequena Villa de palha,
com sua competente oficinas com a canali açiio do rio das
Almas para o interior da mesma lavra, afim de evitar a e cassez
d'agua durante a secca; e por uI timo assentei O· tubos bydrau
licos, os fluaes, por emquanto terno de sUPPol'tar umll. pressão
de duas e meia a lres atmospheras, força esta insuficiente e
impotente para quebrar as pedras que abundam na lavra c
tolhem o serviço a cada passo; conto porém, da côrte, na minha
proxima vingem, conduzir para o supracitado fim npparclbos
taes, CJue nada deixem mais a de. ejar.

Não havendo até ao presente procedido a uma vcrdadeil'(l npu
raç50, porque ainda nuo dei começo no servi o do de-monte e
me lenho limitado por 01'.1 (l de~enlulhar (l ](lvra que encobre
um entulho de trinta ImIlOS, sinto-me _cm lJa es segura para
ajuizar da riqueza aurifera desta lavra. A experiencia tem me
dado a conhecer apenas que o ouro é mais abundante na ca
mada inferior do que na superior; porém como cm mineração
de OLHO se ajuiza da riqueza de uma lavra mais pela quanti
dade d'agua de que dispõe do que pela proporção de metal que
encerra, po so por is'o dizer desde já que a la vra do Abbade
é uma mina essencialmente rica e, por taolo, angurar-Ihe pros
pero futuro em época pouco remota .•

Deus Guarde a V. EX.-Illm. e Exm. Sr. vice presidente
da provincia, - Dr. Theúdoro Rodrigues de Moraes, - 11(l'edo
d'Al'cna.

Roteiro de Arráes á :I\'fartyrios

< Depois de seguir o morro de S. Jero:Jymo, seguirão ao nas
cente até ao Rio da Casc(l, e d'ahi seguirão ao norte, e o maior rio
que acharem descerão em canoas, por ser a marcba mais breve,
e qualquer rio que encaminbe a sua corrente para o nascente
dá no Araguaya, que é grande; desçam por elle, que nelle se
mettem muito rios e riachos bem figurados por terem ouro, e
vertem dê serras muito gr(lndes. O rio Ar~guaya faz ba1Ta na
P~racupeb:í, que carril elo sul quasi ao norte, e pouco abaixo
desta ba1Ta tem grandes pedrarias, que passam o rio de uma a
outra parte, e vi to de louge parece que se subverte; porém tem
bons canaes, por onde pas,am ns canoas.

Seguiriio pelo mesmo abaixo até onde se acba um morrinbo
de Tagua para a parle esquerda, ao pé do rio todo c calVildo;
com trabalho ubirão por elle; olhando entre poente e norte
e avistarão uns morros azue, que distam daqui 7 ou 8 dias
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de sertão, e nestes a harãci a lapera dos A1TilCS, onde cheO"ámos
com meu pai, que Deus haja, e achamos varias Cunltans com
folheias pelo pescoço e brilço' e d stns folheta' m;lnllou meu pai
fazer um resplalldor para uma imag()1Il de vulto de Nossa Se
nhora do Ho:,ario, que na nossa ca a Unhamo., e tamb m urna
corôa do mesmo ouro, que pesava quarenla e tantas oitavas, para
a Senhora do Carmo do hospicio de Hú. E perguntando aos dito
indios onde Unham achado aquellas folheta , respondeu o caciquo
que naquelles morros, depois de chover. E' isto o que ouvi.

Na volta flue fizemos pncontrámos o pai do capitão-mór Bar
tholomeu Bueno, e ouvindo a meu pai todo o referido, foi nas
mesmas vizinhanças, onde Linhamos deixado uma aldêa de gen
tios da llleSllla nação Arraes, por não podermos conduzir duas
nldr'as, por erem numerozas, o dito Bartliolomeo Bueno aleivo
samente os conduziu, e por isso não 'e logrou d lIes, que lhe~

deu a peste, e quazi acabaram todos, e o dito eutrou por Goyaz,
e nó para Cuyabá, e na volta que fizemos para Cuyabá sahimo
todos pelo rio para vermos os l\Iartyrios.

E paI' cima da barra rIo Al'aguaya achámos muita gentilidade
e o rio com má navegação, por ter muitas cachoeiras; e aonde
estão os Martyrios lica, subindo o rio tlcima, da parte esquerda,
com apparencia de gallo, cruz, cravos, lança, e mais cruzo: é
difficultosa esta navegação alé sahir a ponta lia ilha do Carajá,
e na ponla de cima rica um rio á mão direita, que é o rio das
Mortes, pelo qual sllbimos até ás cabeceiras, e depois sahimos por
terra e gastámo' vinte e tanto dias fi villa de Cuyabá. E tudo
isto que digo aillrmo com a verdade que co tumo, e jurarei aos
Santos Evangellos, si necessario rãr .•

~.Iellloria estatistica da provincia de
Goyaz dividida pelos ju.lg-ados das su.as
cOlllarcas, e na fórJlla do elenco enviado
pela secretaria do illlperio, etc.

EXTRACTOS

Cidade de Goyaz (1~ julgado da j'epal'ti[clo do Sul)

• Todo o terreno do julgado, á excepção de poucos lagares, é
aurifero: Rio Vermelho, Bagagem, erra Dourada e suas ver
tentes, todo o di~trictoda Barra, o Ul1ro Fino, o rtlorro do Calixto,
e Batatal, o c1istricto da Anta, a Cordilheira que corre a noroe te,
e 3q, ribeiros, que della nflscem, têm ouro nas gl1l'ial'as, em
veeil'os e manchas, e da mesma _orLe toco o terreno de Te ouras,
illda que falto de agua. Tem o districto do Hio Claro ouro e
diamante, e todo se aproveita mal; porque só existem no julgado
cinco fabricas empreO"adas na mineração, poucos jOl'll<Jleiros, e
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alguns faiscadores, que logo que adquirem o sustento de um dia
su pendem o tl'ab;l1bo, e uescansam nos hl'al;os da ocio'idade,
sendo a mais consideravel fabricn a da sociedade dos seis ami
gos, existentes na Pedreira de Anta, que trabalha em fórma.

Existem além disto minas de ferro em Ouro Fino, Anta, Rio
Clilro, Aldea de S. José, dns qnaes se podem tirar incalculaveis
vantagens. O naturalista Poli, que viajou por esta provincia,
descobriu nns vizinl1anças de Ouro Fino abundancia do metal
cromio.

Os productos naturaes do termo, além do ouro e diamantes,
vêm a ser: pelies, ipecacuanl1a, salsa parrilha, em que os llacio
nnes encontram a mesma virtude da do Rio Negro, baunilha, que
aproveitam os passaras, indigio, que nascc expontaneamente,
urncú, tabaco, café, algodão, olco de copahyba, assucar, agua
ardente, toucinho e carnes salgadas.

O rio Corumb~, que nasce um pouco ao norte dos Perinéos, tres
leguas distantes de Mein Ponte, dirige-se ao Sul, e depois de cinco
leguas de curso, dá o seu nome ao arraial, que eFt;i na sua mar
gem occidental, c recebendo as aguas do CapiLinguinha, Arêas,
Hio do Ouro, Gallinhas, e pela margem oriental a Fazenda, Ba
gagem, Bayão, Capibary, Antas e Piracaujuba, entra no Julgado
de Santa Cruz, sentia de canôa desde a Barra do Bayão pouco
abaixo do arraial de Corambá.

Este rio fórma uma corredcira antes de sahil' do julgado, de
400 braças, e pa 'sa tudo elle em um canal de uma braça: é sau
davel, c aurifero. Dizem ser o que se chama Parunaã, quando
canO ue no Paraguay.

Além dos rios mencionados, recebe as agua, de 1.8 pequenos
ribeiros, dentro de~te mesmo julgado.

O rio do PeLie tem sua origem ao norte dos Perinéos, e é con
travertente das Arêas seis leguas de MeiapontB; dirige-se ao
Poente. dá o seu nome a um pequeno arraial, que está a seu lado
mel'idion,li, e recebendo as aguas do Manoel Hibeiro, Matamata,
Gngo, Dons Irmãos e Santa Familia, conOue no rio das Almas
com 1.2 legllas de Cllrso.

I!:' navega\rel, aurifero, e piscoso. Além dos rios mencionados
recoll1e mais 35 ribeiros .•

Julgado de Sctntc~ Cruz

«O arraial de Santa Cruz e o do Bom Fim têm difTerentes minas
de ouro: os rios Corllmbá ü o rio do Peixe ão anríferos; o do
Bramado, além elo ouro, dizem ter pedra preciosas; o mesmo se
diz do Arroio do Brito, e de Verissimo.

O morro do Clemeute. cm Santa Cruz, é riquissimo, ainda que
[;1Ito de agnas, que facilitem o trabalho de mineração. Todas
estas minas lTIal se aproveitam por falta de braços laborioso.

Minas de ferro lambem se encontram, pouco interessantes pela
sua qualidade.
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O., producto naturae" ele que se póde tirar vantagem, ão
uuicnmento u ouro e a criaçiio do gado Võlecum e cav,dlar, que
é uma riqueza, que por i mesma se ougmenta.

Sendo o ouro o repre,entativo de todos os cousas, pouco e
extrae, pelo abandono, em que está a minerorlJo, por falto de
escravos, hovenrlo só empregado ne te exerci cio poucos faisea
dare. e por is o pouco ouro ~e póde exportar do julglldo, sendo
os principaes generos de exportação algod;io em pluma e tecido,
que tem falhado pela care Lia dos ann'os proximos; porcos e as
sua~ carnes, e toncinhos salgados para o capital, e I ara a villa de
Paracatu, imrJorLanrlo annualmenle em 1.: OOO~; gados em pé
para os povoado, que montam no valor de 4:UOO ; couro de
bois, solas. polles curtidil em 200:000J sommando Loda a expor
lação em 250:000;5.
• • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Não ha prohibição alguma sobre;) importoç1io, e só para expor
tação do ouro em pó, em razão do direito do vin-esimo, que se
deve pagar.»

J 1/ l.'Jado da Santa Lu:;;ia

-o orraial de Sonta Luiza é cabeça deste julgado, saudavel de
uma temperatura benigna, lando de ares e abundanLe de
flguas. Todo o Lerr uo é plano, ri excepçiio de iilgun' lagares
montanbosos da circumferencia do termo; producLivo de ver
duras o de fructos; tem muitas lenos de cultura, e auriferas,
campina de excellellto paslagem p,ira criarão de gado, ,endo
a maior parLe da sua populaçiio mais inclillad,) á cultura da terra
do que ti mineração, sendo LOdo o terreno aurifero, lJão se en
contra uma fabrica de mineroçiio e só alguns fai cadoras. Tem
algumas fazendas de criação de gado V11CCUl1l e cavallar.
Os habitanLes deste lagar têm adiantado:J sna indnsLria no te
çume de algndão, fnzendo pannos finos, cas as lavrada" e~cel

lentes toolhas e guardanapo~, fustões e riscados applicando-Ihe
o anil, a ruivinho, e outra Lintas do paiz lJor um modo per
m,lllen Le.

A ma serro principol (que não merece este nome por ser em
um3 cleclinação da planície do arroiai para a Contagem de
S. M3rcos) é a serra diLa dos Crystaes onde em excavaçõe • que
se tcm feito se tem encon~ratlo crystaes de dilferentes cõre" bl'au
cos, amo relias, e verdiado , e tirando a roxos, que têm itlo con
duzidos aos portos de lUar e aos reino, e trangeiros.

O~ cry. taes cor3do~. que ão o de maior preço, se têm
diillculLndo, e os brancos, oinda qne são Jimpidissirnos pela
abllnd3ncia, têm perdido o valor no cOlnmercio. O naLnrali ta
Poli, que eX3minou de flerto e te log3r julgou, flue se podia
estabelecer uma fabrica de crystaes para toda a Europa .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' .
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Existem 14 mi1l3S de amo descobertas e conheciu3s, e sá uma
se aproveita, por f"ltil de bl't1ços africanos avezados a estes tra
balhos, e por fa!La de methodo que o facilite. Além di to
existem no termo em nbundancia min3s de ferro, que se não
aproveitam, podendo resultar muitas vantagens ele se promo
verem 05 trllb31hos de umas e de outras. >

Comarca elo NOl'te. (Julgnelo d,~ Nativid~lCle)

« Existem muitas minas de ouro de subido quilate, e não e
aproveitam, nem O" me mos ribei ros no seu veio, pela falta de
ca!Jtivos, e pela neglio-encia da policia, que não faz trabalh3r os
libel'[os, e por isso estão todas em abandono; falta além disto
a arte que facilita e regula os trabalhos por um modo van
tajoso.

Pl'oduetos l1àturaes de que S3 páde tirar vantagem são nnica
mente o ouro, o ferro e o.salitre.>

V ílla da Cm'olina

• Consta que existem minas na terra, em que estão os selva
gens; mas não estão exami nada . >

Arraial de Flo1'cs

• Productos naturaes, de que se póde tirar proveito, salitre e
ouro si se Lír3r na fazenda dos Moninl1os e na fazenda do Tre
mendal; e vegetaes, e raizes mediei naes.»

Julgado de Anaial

< Existem minas de ouro riquissimas, que se não aproveitam
por falta de braços laboriosos, occupados qua i todos no trafico
do gado.

Em um lagar chamado Agua Boa e em cLltros encontra-se
uma qualidade de metal pe ado côr de prata ligada ou cobrada,
como lapidada, que se derrete; mas não se sabe adoça, e que
se quebra em pedaços a qualquer golpe de martello. Ha minas
de ferro e aço, cbrystaes lapidados por natmezn, muito claro.
Nas margens do rio S. Domingos no m.ez de Agosto brota a
caparosa em abundancia. Ha duus especies de capim, que tin
gem de vermelho e an13rello; mas ignora-se os fixantes desta
tintas.

Ha pedra, paus e folhas, que dão tintas de todas as cores, e da
mesma sorte raizes e vegetaes, que as artes e conbecimentos
podiam :iproveitar.»
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Villa de Cavalc'lnti
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c lia seis minas de ouro, em que pouco se trabalha, e além
destas todos os ribeirões, o Paraná, as serras tem ouro, e vinte tres
lavras e t50 em abandono paI' fidta de escravatura. 'Ha nas senas
immenso ferl'o e pedms, que se podem lavrar para obl'ns.

O produto naturaes, de qne se póde tirar interesse vêm a ser
o ouro, o ferro, o salill'e, os vegetaes medicinae , etc.'

J ul.rJaclo de Tl'((!iú'as

, O rio mais eonsideravel é o Maranhão Este rio COITe
sobre pedaços de ouro, e de mergulho delle se tiram avultadas
folheias no lempo de succa.

Não se cuida aqui no trabalho elas minas de ouro, havendo
muitas em abandono por falta de IJraço , endo todo o distríclo
aurífero. Ha da me ma sorte minas de ferro, de que se podem
tirar vantagens eonsic1eravei .'

(Paclj'c Lui~ .1ntonio c/u, 'ilva c S01t=.a.- ~EMORIA ESl'AT15'I'ICA DA
PltOVlNCU DI:: GOYAZ.)
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COllcessões para eXDloracão e lavra de miueraes

Reid b"lJingt & c... e outros. - Decl'eto de 3 de Março de
1825. - Concede-lhes permissão para lavrar as minas de ouro de
Anicuns, mediante a orga.nização de uma companhia.

Conselheiro (le Estado Caetano M ar'ia L9pes Gama (Visconde
de Maranguape) e Dr. Joaquim José de Oliveira.- Decreto n. 887
de 18 de Dezembro de 1851. - Concede-lhes autorização para ex
plorar mineraes nas provincias de Matto-Grosso e Goyaz, e igual
mente as minas de cobre das margens do Rio Jaurú.

Pelo Decreto n. 1319 de 31 de Janeiro de 1854 foi revogada a
ultima parte da condição 2"' e a 70. das que baixaram com o Decreto
n. 887, em virtude das quaes fóra imposto aos concessionarios a
obrigaç'io de pagarem o quinto de qualquel' metal, que àlém do
ouro, extrahissem dos terrenos, cuja exploração lhes fora conce-
dida. .

Tendo fallecidg o Visconde de Marangmipe foi a [Jarte da rele
rida concessão transl'erida aos seus herdeiros pelo Decreto n. 3351
A de 29 de Novembl'o de 1864. Por ultimo, pelo Decreto n. 4516 de
28 de Maio de 1870 foi declarada nuUa a mencionada concessão.

João José Fagunde.> de Resende e Silva.- Decreto legislativo
n. 2002 de 24 de Agosto de 1871. - Concede-lhe permissão por
90 annos para lavrar ouro nos rios Cayapó, Maranhão e seus
afluentes.

Pedro Pinheiro Paes Leme. - Decreto n. 6930 de 8 dp. Junho
de 1878.- Concede-lhe permissão para explorar ouro no muni
cipio de Santa Luzia.

[gnacio Dias Paes Leme.- Decreto n. 7577 de 27 de Dezembro
de 1879.- Concede-lhe permissão para explorar ouro e outros
mineraes nas vertentes do rio Anicuns até o rio Parnahyba.
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Esta concessão foi renovada pelo Decreto n. 8714 de 17 de Ou
tubro de 1882.

Fnlncisco Catito da Silva e Dr. Antonio Caetano da Silva
La?·a.- Decreto n. 8474 de 8 de Abril de 1882.- Concede-lhes
permissão para lavrar crystaes na Comarca de Santa Luzia.

G1tilherme Francisco Jones.- Decreto n. 8538 de 13 de Maio
de 1882.- Concede-lhe permi são para explorar ouro e outros
mineraes no Rio Claro e seus aflluentes.
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LI~m'ES

Esla Provincia confina no Norle com ns do Amazon.as e Goyaz;
ao Sul com a Republica do Pnrnguay; ao oriente com Goynz, l\Iinas
Geraes, S. Paulo e Parnn<Í; e ao OccidenLc com n Provincia do Ama
zonns, e a Repllblirca da Bolivia.

POSIÇAO AS'l'fiONOMICA

A. Lat. de Malto Gros o encerra o Lerritorio entre 7° 30' c ~/4,0 iO';
a sua Long. comprehende os meridianos de 70 25' e 22°.

CLIMA

oclima desla Provincia é em geral andavel, excepto nos luga
ros cm que existem febres in termi tentes.

CQ;\IARCAS

L" CAPITAL

MutlicilJio CUYtlUü.

2.as. LUIZ DE CACERI>S

t>. Luiz de eaceres
e Poconé.

3.a CORUMIJÁ

Cornmbá.

lh" ANT' AN"NA no PAnANAIIYDA

Sant' Anna do
Paranahyba.

46
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5." ALTO PARAOUAY DIAMANTINO

Municipio",.,"',.,.".,',.,." .... ". Diamantino e Bo
zario.

6." ~llJUNDA

Mir[lnda.

JAZlDAS MI ERAES

Arinos,- Grande rio na vertente septentrional da Cordi
lheira Pareeis. as terras de onde nasce o rio exi tem as afamadas
mina de ouro de Sant' Izabe!.

Arraiaes.- Povoação nas rrlnrgens de um pequeno rio
tributaria do das Mortes. Em tempos remotos apanbou-se nessa
localidàde ouro de 23 quilates, e algum de CÔ1' tirando á verde.

Barbados.- Este rio na~ce na serr'a l'apirapuan, e se Innça
no Paraguay, entre os confiuentes dos rios Negro e Sipotuba E'
muito abundante em ouro e outros metaes. .
Burit.~sal.- Este rio demora abaixo do ribeirão de Dia·

mantino. E' rico em diamillltes, seg-undú affirmn o Dr. João Seve
riano da Fonseca na sua Via,qem ao ?'cclol' do Brazil.

Cabaçal, - E. te rio se dirige para o sudoeste, e vui lan
çar-se no Pllraguay, entre o confiueute elo Sipotuba e Villa Maria.
Minas de ouro ilnportantes enlloutram~se nessa localidade, que es
tão sendo layradas por uma companhia ingleza.

Call1apuania.-Districto -eparado do de Cuyabá pelos
montes que abi demoram, e pelo lado sul pelos rios Chechubi e
Iguarabi Em alguns ribeiros existentos nesse terrílorio encon
tram-se minas de ouro e pedras preciosas.

Candêas,- Veja Ja7M?·i.

Chapadade Sant'An.na.-E tá ituada e-ta locali
dade na serra de S. Jeronymo, ia leguas distante de Guyabá.
Em 1735 descobriram-se mina5 riquíssimas de ouro nessn
chapadn,

Cuyabá. - Capital da Provincin, meia legua distante do
rio de seu nome. As importantis imas minas de ouro que existem
no rio foram descobertas por um certo Miguel Subtil, compallhej1'/)
de Pascl~oal. Moreira Cabral.

Cocaes. - Lugarejo nas immediações do rio Cuyabá, E'
abundante em minas de omo, que estão abandonadas.
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Coxim. - Este rio nasce nas proximidades do Sanguesuga
no di5trieto de Camapuan, e corre de suesle para noroeste. Nas
guapinrns desse rio. e nas do Cnmapnnn nppnreCerill11 no coner
do anno de 18'~9, umas pedras que pareciam diamantes, mas
sendo examinadas reconheceu- e serem crystaes.

O Coxim serve de estrada entre Malta Gro so e S. Paulo.
Coxipó. - este rio nnsce na serra da Chapada, e recolhe na

sua passagem o Cuyab:i, meia legua pour.o mais ou menos di tante
da capital da Provincia. Poso ue riquis5i mas mi nas de onro, quo,
tendo sido descobertas por um certo Miguel SuLJlil com o auxilio
de alguns escravos, fornm elll 1719 exploradas pelo sertanejo
Pascboal Moreira Cabral.

Conhecidas pelo nome de Lavras de SuLJtil. ou ForquiJ ha , a
minas em questão, rica de diamantes e outras preeiosidades,
foram no começo deste scculo lavradas com feliz re ullado pela
Companbia de mineração de Cuyabá.

Coxi)ó-mer-illl.. - Este rio demora na freguezia da Guia,
ri legua- distante de Cuyabá. No leito do rio eucontram·se

diamantes de excellente agua, cuja lavra está abandonada.
Diamantino. - Munici pio assente na contluencia dos rios

do Onro e Diamantino, cerca de 4,0 leguas á nomoroeste de
Cuyab<i..

Gabriel Antuncs Maciol, em 1718, descobriu diamantes nessa
localidade, onde tambem existem abundantes mina de ouro e
pedras preciosas.

Forquilha. - Povoação a sente á margem oriental do rio
CnvaLJá, 15 leguas pouco mais on meno lIistante da sua con
fluimcia com o Porrudos ou S. Louren~o. Em ii19, Paschoal Mo
reira Cabral, descobriu abundantes minas de ouro entre os dons
rios.

Galera. - Este rio na ce nos Campos dos Parecis, uma
legua ao Norte do Sa réré . Fernando Pae' de Barros e seu irmão
Arthur Pac_, naturaes L1e oroeaba, em 173'1 acharam ouro de
Iino quilate nes e rio.

Jalllari ou Candêas. - Este rio demora nas fralnas da
snrra dn Pareeis, terrilorio dos Indio Guariterés, e vai lançar·se
no Madeira. As importantíssima minas de ouro.de Urucumêlcuan
demoram nas margens daquelle rio.

Veja- e a cerca das minas em questão, a Memoria escripta pelo
Dr. João Sevcriano da Fon eca, cúm o titulo - Viagem ao redor
do Brazil.

Jaurú. - Este ribeir<io é tributaria do rio Coxim. Possue
muito ouro.

Lavrlnbas. -- Povoar;ão na estrada que vai da cidade de
Malto Grosso para Cnyabá.

Em todo o terri torio dessa povoação existem importantes minas
de ouro.
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l\'laracajú. - Esta erra demora ao Sul da Província e
é cortada pelo rio Paraná. Possue minas de ouro que nunca
foram explociJdas.

Da serra na cem os rios Jguatemy e Ipané.
Martyrio8. - Dá-se este nome á parte do rio Xingü em

que exi tem, entre esla provincia e a de Goyn, as fabulosas
minas de ouro desse nome, descobertas por Bartholomeu Bueno
da Silva cognominado o A.1I/ian,'I1tel'O, appollido qno no idioma
indi"'ena quer dizer -Diab9 Velho.

Em Outl'O logar encontra-se noticül minuciosa dessa minas
Motuca, -Demora este rio nils Yizinhllnç;'ls das minas

de ouro conhecidas pelo nome do Fúrquilllas. Possne minas
ele ouro nas margell' do Coxipó.

Poconé.-1VIUllicipio p~rLencente Ú comarca de S. Lniz de
earceres. Tanto nas margens do ribeiro Bento Gomes, como em
Lobo e Cuité, existem importantes jazidas ele ouro ele lino qui
late.

Papuam.- Esta povoaçflo é conhecida pelo nome de Villa
do Pilar. E' abundllntissima em minas de OlLl'O e outros metaes.

QullolDbo.- Est:l riqui 'sima lavra diamantina rlista das
minas de ouro ela Chapada de ant'Anna 12leguas, e 14, da cidade
ele Cuyabá. Uma escrava do um tal DOlllin"'os Jo é de Azevedo,
estando a lavar roupa, foi a primeira pf's,"oa que achou, 110 rio
Quilombo, um diamante do " ..lar ele G,OOU francos, O ambicioso
portuguez enriqmcou-se com ri descoberia da eSCl'aViI, mas esta
morreu no capLiveiro, não deixando ele si nem a lemhrança do
nome.

Ribeirão do Ouro. - Este ribeirão demora no districto
dePoconé. Possue muito ouro, como o nome o está denuuciando.

Rio lUurtuull. (1) - Este rio demora dislante de Cuyabá 12
leguas pouco mais ou menos. Possue alllo~tras ele mineral de
ferro crystallizado, senrlo a formaç~o elo terrenos que lho ficam
nas adjacencias cntro quartz, silica e schisto argilloso.

Foi oxplornelo pelo naturalista Rol1olpho Waebnetdt, quando
commi sionado pelo Governo Imperial.

Sant'Anna', - Povoação assenle sobre o ribeiro de seu
nome, o qual, juntando-so com o S. Francisco Xavier, forma o
rio Preto.

No ribeiro Sant'Aunu exislam minas ele ouro, Ilue nunca foram
explorada.

Santa lBarbara.- Anaia1 na corrlill1eira dos Parpcis,
22 !Og113S á nordf' le do CllY:lh:í. 'm lal JOôé Pereira foi qnem
em 1.782 descobriu as minas ele ouro que existem nessa localidade.

(I) Pareco sor eslo rio o mesmo conlJechlo pelo nOlllO tio l\loluca menciona tio
om oulro logal'. .
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Santa Cl'UZ.- Este logarego di La perto do municipio de
Villa ;'IIaria. Acima de Santa Cmz e:-:i tem minas de ouro que
foram do"coberta em 1820 por Franci'co Corrêa d'Oliveira, o
qual em um pequeno corrego apanbou 50 e tanta oitavas do
precioso metal.

Santa Izabel.- Nas pro:-:imidades dos ribeiros tributarios
do Arino' existem riqui simas mina de ouro, de cobertas por
um Lal Antonio de Almeida Falcão eIl117!17.

Santa Luzia.- 'I illa arredada da estrada que vai para
Pnracatú dua legua, ii essueste da capital e da villa de Meia
Ponte. Em 17t,,6 Antonio Bueno de Azevedo descobriu a mina
de ouro que existem nos arredores da primeira daquellas villas.

S. Francisco Xavier.- Esta povoação é vulgarmente
eon hecida pelo nome de Chapada do Brumado.

Possue nbundunLes mina de ouro, que não consLa lenll::lll1 sido
exploradas.

Sipotuba.- Este ribeiro nasce na serra dos Pareeis, entro
a capiLal e o rio Paraguay. Pos ue minas importantes de alUO
que ainda nüo foram exploradas.

Tl'es Barras.- Rio nas immediacõcs do Arinos. Possue
muiLo ouro, e não foi ainda·explor'ldo. .

ViUa Mal.'ia.- Município Jpertencente li comarca da ca
piLai, nas proximidades do rio Paraguay. Nas cercanias da vil/a,
e nas vizinllanças do rio existem mina de cobre e feno, que
nunca foram exploradas ..

Viseo. - Aldeia á margem esquerda do rio Guaporé. Em
1776 d scobriram-se minas importantes de ouro, que ;,linda
não foram exploradas.

Xingo..... - E Le rio na ee nas serras que separam esLa
Provincia da de Goyaz, e engrossando- e com o Barahli. recolhe
os rios dos Bois, Trahyras e Xavier, df'pois de pa.. ar pelas
monLanhas exisLentes naquella, paragens. Neste rio exi tem
as fabulostls mina. de onro dos ~ltlJ'tyrio, descoberta por
Bartholomeu Bueno da Silva.

Veja a palavra -.lIa/"tu/"ios.
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APPENDICE

~Iil1eralogia

• Ouro, pedra calcarea, granito, variedade de argilla~, dia
mantes e outras pedras preciosas, •

(i'Ic~noel Ay,'es ele C.csc~l, - COROORAPlliA llRAZILICA,)

• O Relataria do Presidente da Provincia de 18B contém a
seguintes palllVl'as de animação, que não podiam ser ao acaso,
ou só pOI' li onja e.eriptas: ouro, eujas belas se veem conslilnte
mente em val'ios lagares; os diamantes, cuj<ls minas, talvez
mais copiosas, niio tenham sido aincia exploratlas, e lJn,t1mente
o cobre o ferro etc. A inforlnôlçào omci<ll não pôde deixar de
ser llceita, pois que indica muito menos, elo que a riqueza mi
neral da provincia reconhecida e provada mente segura .•

(loatj7tim llúcnopl de ilIaccdo, - COROORAPIlIA no RRAZIL,)

• A provincia de MaLta Grosso é uma das mais rica do Jmperio
em productos mineraes; entretanto é tambem uma ciaquellas
em que e ta industria acha-se atrazadissima,

COIJRE.- As minH de I'obre do Jaurú, segundo informações
pre ladas por cliver.as pes.oas que têm pedicio permissão para
explorai· as, consta serem extensas e ricas.

A julgar por algumas amostras que apresentou nesw Secretaria
o Dr. Antonio Corrêa do Couto, as minas d'aqueIla loealidade
devem olJerecer vanlagens reaes aos particulares, e ás compa
nhias qne emprehenderem a lavra dclJas.
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FERno. - De Albuquerque, na mesma provincia, trouxo o
mesmo Dr .. Coutto diversa amoslra de l1emalit , que diz olle
foram colhIdas em uma Jocalidade onde este mineral é muito
abundante.

Ouno.- O Dr. COlllto apresentou ainda duas ricas amostras
de ouro proveniente de uma localidade, que dista apenas uma
legua da capital.

Este ouro, que é de qualidade superior á 1.8, é extremamente
puro, e as amostras pesavam, uma J7 1./2 oitavas, e a outra 8 1./4,
oitava .•

(Paulo José d~ Ulivei,·a.-MEMORIA. ANNEXA. AO RELATaRIa DO MI
NISTERIO DA. AORICULTURA.)

c Amineração já teve sua época com a exploração das minas de
ouro, atLrahindo população para os ertões, que hoje constituem
a provincia de MaLta Grosso.

Paralysou-_e, porém, e'se movimento, que denotava o esforço
admiravel dos primeil'o que, peuetrando por esses desertos,
venciam com denodado trabalho as tribus selvagens que se lhes
oppunham á passa"em, e por alli iam abrindo caminho.

'o districto do DiaOlantin·o alguns moradores, em pequena
e cala, ainda se occupam na cata de diamantes.

Com as conce ões ultimamente feitas pelo Governo Imperial
org-anizaram-se algumas emprezas par'a minerarem amo e col)re.

Uma clellas está explorando dentro da cllpltal o morro da
Prainha, junto á igreja do Bo ar ia, onde constava que os antigos
mineiros tinham encontrauo ricos veeiro . Os em prezarias se
esforyavam em aprofundar as excal"ações até onde tinl1am che
gado O" ilntigo' na exploração da misa: apena., porém, des
cobriram vestígios da mesmas excavações sem indicias auriferos
nos cascall10s e entulhos que reúlOviam.

Constou-me, entretanto, depoi da minha partida de Cuyabã,
que já tinham encontnldo uten ilios e outro objectos, que
e tavam enterrados no funLl.o das antigas excavações, e que,
a sim mais animados, Cilntinuavam seus trabalho.

O Sr. g-eneral José Joaquim de Carvillho obteve concessão
para explorar uma mina de ouro nus marrrens do rio Cabaçal.

Con-ta ter sido feliz no re_ultado do reconhecimento da mina,
e que organizara uma companhia.

Furmou-se outra a soci:tCão para uma nova tentativa em
busca elas afamad<ls mina dos lliartyrio .

A expedição lutou com immen a dillicnldades no sertão,
e foi forçada regressar antes de lá cbegar. Soube que a mesma
emljreza tenciona organizar outra expedição com o mesmo nm.

Estavam, ha muito tempo, conhecida, porém alJandonadas, :1
minas de cobre exi tente nas mar17ens do Jaurú: a tradi ão de
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sua riqueza já ia seudo posta ('·m duvida, e muitos não acredi
tavam que valesse a pena serem exploradas.

O incansilve! Sr. João Baptisla Hodocanak, um dos conces io
narios dessa empreza, levou comsigo um intelligente engenheiro,
o Sr. Dr. Dupré Junior, até o Jaurú, para de novo reconhecerem
a mina.

Eis as informações que o Sr. Hodocunak prestou-me de
S. Luiz de Carceres, em 21) de OutulJro de 1879:

c No dia .'11) de Outubro acabei n exploraçITo das minas do
cobre; Ues vieiros se apresentam, porém mui -irregulares, ora
engrossando e ora estreitando: abri UUla pequena galerin acom
panhando os vieiros, e nella um poço de H metros de profundi
dade, e até o 11m continüa a mesma irregularidade; abri outro
poço 1.5 metros mais adiante, e não encontrei os vieiros' abri
outro mais atraz e não os encontrei, de modo que a mina é
muito funda, talvez 1.1)0 a 200 metros, o que não podia fazei' por
falta de Ludo. O minerio extrahido é de superior ([uulidade, levo
para a Côrte umas. 30 anobas de amo tras, as quaes clarão um
resultado de 21) :J 30 % de cobre bruto. >

Os coneessionarios tratam de dar andameuLo Ú empreza .•
(CO/'one/' F','cmeiseo .1nlonitJ PimCl1{(~ lJllcno.)

«Não se póde dizer qual seja do Brazil :J provincia mais rica
em producLos naturaes, mas, com certeza, Malto Gro o ó das
mais avantajadas, si não oecupa o Jogar primeiro,

Situada no coração do continente ui-americano e daudo sa·
hida ás maiores conentes do. mundo, ahi foram encont.radas
as riquezas mineraes á 1101' da Lena pelos primeiros explora·
dores. Innumeras são as minas que os sertanistas encontr:Jram,
ou descobriram os garimpeiro.;- sem outras fadig:Js que :JS de
suas aventurosas viagens, sem m:Jis esforço que o de ca tarem
o ouro, e sem outras machinas senão os mais rudimentares e
primitivos in trumentos de labol',

Sendo immen os os depositos sedimentarios desse solo, lambem
immensoi devem ser os seus reposiLorios de riqueza) e si a
terra occulta boje sous apimos thesouros, lodos sabem o que
ella possue de ouro e de ferro, de prata, pulladio e platina, de
cobre, chumbo e outros metaes; como sabem todos quão ricas
são certas comarcas do eu leniLorio em diamantes e oulra'
gemIDas.

Toda a aresta occidental do Parecis, d'onde quer que ma
nasse uma fonte - patenteou tbesouros aos olho fa-cinados dos
avidos aventureiros. No seu mas iço de SO., o chamado llta d[~

Sel'ta., não menos de seis arl'aiaes se fundaram n'um lerreno de
seis leguas sobre menos de metade de largura, junto a outras
tantas riquíssimas jazidas de ouro. Innumeras habitações, en-
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genhos, fabricas, itios, erguerall1- e á margem dos ribeiros o
regato que da serra cahiam, povoados entretidos pela presença
do aureo mctal e (Jue 110resceram ,ómente em quanto elle se
mostrou, [lar a "im dizer, na uperOcie do solo.

Na bifurcação do Parecis com a cordilbeira do arte ba a
encautadas minas do rucumacuan, descúbertlls e não mais
encontradas quando voltaram a explorai-as o avontureiros que
as ha\'inm top.ufo; para o mesmo Jado exploral'nm os je uitas
do i\Iatlei ra a nascente do Candeias e do Jl!1Wl/"Y, contando· e
que auferiram valia as riqueza.

Os contraf'ortes do 'I'upirapuam, os de Aguapehy, Kr.rrado,
Ararapé' e Santa Barbara, não abundavam ómcnte em ouro:
tambem em briihante . Os terrenos auriferos do \.lto Paraguay,
do Diamlllltino, do Buril.ysal, do Coxipó, do Tombador, do Coxim,
otc., foram defesas á miuernção, por nelle npparecer m em
quantidade aqueJlas pedras prceio a . Das ol'igons do Paraguay
duas t \m os symbolico nomes de rio Dirmmnlino o rio do
0/(/"0; e com esto nome não Inenos do seis riachos so contam
na proviLlcin.

Innumeras corrontes, entre ella. Cnndeias, .ramary, Camoraré
o Jubina, por um Jado; de outro o Cumbi,1ra, o Galera, o S.
Vicente o o 1Iluguauaré, sous tributarias, e as origen de te,
Brandão BimbueJa, Suj, Quobra-Greda, Jaboty, Godoys c
Cassumbô, o Sarará, o Samhurá, Sepultura, Ema, Burity, Uuro
l~i no, Pi IiiI' e S. Fr:1I1ci~co Xavier; os Coxi pós, o Manso, o
Aricá, o Cl1yabá, etc., ele., rolavam suas nguas sobre areias dú
ouro, como o 1'actolo de Homero.

E' ~abido o facto de Miguel Sublil, que é o da origem da ci·
dade de Cuyabá: no priuJeil'o dia colbeu mais de meia arroba
de ouro e seu camarada 4,00 oilavas, dessas minas que em um
mez produziram 4,00 arrobas.

Ainda hoje sem nenhum trabalho apanha· e folhetas de ouro
nas ruas o quiJlwe', principalmente npús n' gl':'Illde chuvn·.
Em 1875, acampado o 8) batalhão de infantaria juuto á Prainha,
os soldados f'azi,1m seus fogões e cavando a terra: sobrevindo
uma grande chuva lavou o· cinzeiros e deixou descobertas já
não palhetas, mas IltCJU -nas barras fundida·, De sa origem sei
alguma, entro outras llma de q, á 6 oiLavas, pertencente ao SI'.
Alferes Ca~si;llJo, dnquelle balalhão, e outra ao Sr. Boaventura
da Motta, cnpilão do vapor Leocadia, cou laudo-me que hnviam
maiores, endo notave] uma de qne era pos 'uidor o comman
dante do corpo.

Diamantes eneontram- e em rica jazidas em Diamantino, no
BUl'yti aI, em . Pedro, Arei;ls, Melgueira, Sant'Anna, no rio
do Ouro, todas cabeceiras do Paraguay, no Coxipó-merim,l1:1
fre~uezia da Guia, a ei leguas de Cu)'ahá, no Aricá, no Tom
bador, no Coxim, elc. Si da' minas de ouro o Estado exigia o
impo lo de um quinto, da de pedras precio as gU;lrclava
para si o direito da exploração e prohibia, com as mais fortes
pena , os exploradores, fazendo evacuar e abandonar rica ja-
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zidas de ouro que por nhi descolJris em e tambem aquellas de
pedras. Assim foi que as do Diamnntino foram defesns aos mi
radoresne pelo Ouvidor Manoel Martins Nogueira, quando em 17q8
la foi dividir os tenenos om loles. e em vez disso - fez largar
a mineração e evacuar o ilio, por terem apparecido os
diamantes; prohibiçiio que só foi revogada em 1805.

São tão rica as regiões daquellas cabeceira que ha, poucos
annos, José Porfiyrio Antunes tirou em poucos dias uma for
tuna de cerca de 200 contos, a crer-se a asserção do autor da
Noticia sobre a Provincia de Malta Gros o. (i)

O Buritysal abaixo do ribeirão do Diamantino, é hoje uma
tllpéra, como quasi todos os antigos povoados da llapitania. Sua
casaria de telha attesta-Ihe ai nda a antiga imporlancia. Seus
poucos habitanles passam a vida em descuidosa indolencia, lra
balhando sómenle quaudo a necessidade os obriga. Consiste
o trabalho na cata de diamantes, que viio buscar ao fundo do
rio: para isso vão semprll dous companlleiros com um baquité,
preso a uma corda. Baquité é um samburá que os indios cos
tumam trazer ás costas.»

(D". João Severiano da FonieCa-VIAGIDI AO REDOR DO BRAZIL.)

Minas de cobre do Jaurú

« Um quarto de legua distante do destacamento do Jaurú de
cima na direcçiio E. a SOo está no m ia cle uma bella maLta a
mina de cobre que ha nnnos fóra destoberta pO!' um milleiro,
que a achou indo em procura rle ouro, e conforme o relataria
deste devia-se encontrar alli t,\Illuem ferro, chllmbo, eSlanho,
alvaiade e mercuria, como mesmo os habitantes d'alli me a seve
farnm.

De tudo isso no entanto nada exi te na real idade; só se encon
tram ligeiros ve tigios da exi tencia de signaes de mineral de
cobre, encontrcldo ne se lagar em outro tempo em mas as com
pactils, que no emtanlo hoje e tá inleiramen e explorado, e ó se
l:onhece por ligeiras infiltrações das pedras de ganga que acom
panllam este mineral. O lagar onde o Illineral de cobre e achava,
entre schistos quarlzosos, talcosos e micaceos forma acLualmente
um buraco de cerca de 30 palmos de profundidalle,em cnjo runllo,
hoje cheio de agua, ól11ente e encontra aiuda UUla insignificante
continuação da mesma veia: procurou-se acompanhai-a, cavando
a terra, até que ella se exUnguiu ; alli e acolá acllam-se :is vezes
pequenos pedaços de mineral e pallJado na superficie. O maior o
ullimo resto foi tirado ha tl'éS nnnos pelo. soldados do dllStacamente
por ordem do Presideute da Provincia de então. Desde então

(i) oSr •.Joaquim Forroira Moutinho, pago 20.
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sómente existe a fama da mina e mais nada, comquanto
ainda se po sa encontrar na mesma formação, e talvez não em
grnndes distancias, mineraes de cobre, assim como i-to podia
<lcontecer com o mesmo mineral encontrado uns proximidades de
Figueira. De outros mineraes não achei nolaveis vestigio na
circumvizin bnnça, apezal' dos mais cuidadosos exame .'

(Rodolplto T-Vaehneclt)

Minas de ouro

« Ao na cente do arraial de :;. Francisco Xavier dobrando a
Chapadll em cujQ declive estão fundadas as casas deli, e enCOll
tram com o corrego chamado de S. João, que por entre a serra
uia e as suas quebradas .8 vai despenhando até á planicie da
parte do sul,onde, unido COI11 o chamlldo Burity, entregam ambos
as aguas <la Sararê. NlIS cabeceiras do mesmo carrego de S. João
se tem dado principio por dua veze á explorar o seu terreno;
e, supposto tenha dlldo mostras de desempenhar com gr<lnde
conta o trabalho ordinario de faiscar, tem acontecido we desa
tres no principio dos serviços em ambas as occa iões que e tem
intentado, que abandonada logo a exploração, receiam O'
homens aventurar-se terceira vez a novos infOrLunios de morte
do faisc<ldores e aninwes, corno já tem acontecido com desastre; e
assim está pm segredo aqueIle depo'ito, que julgam será do
utili sillla consequencia.

O morro chamado dI) Pilar, em cuja fralda está fuudado o ar
raial deste nome, é con tante tradição, de que nello _e entranbam
riquissimas betas, que por falta de gente, e meios con\'enientes
se não tem seguido.

No carrego chamado do BUl'lt)' se trabalba em um serviço á
cusla de Antonio da Silveira Fag-undes Borges, para enC<lnal'
lIS aguas a uma parte da pl<lnicie, em que se esper<l haver
uma grande utilidade: e todo aquelle terreno, que medê<l entre a
Chapada e o rio Sarare, da parte oriental, é de segura faisqueira;
e ultimamente descobriu nelle o padre José Manoel Leite urna
lavra de grande conta. A' parte de léste de MaLta Gro. o, em
distancia de ;jO leguas jaz uma serra, que é ramo da cordilheira
grande, em que da parte do norte tem a sua fonte o rio Apare,
tronco principnJ do Madeira, que logo em seu nascimento, ,Itro
pellando grandes penedias, forma varias cachoeiras, entre as
quaes recebe da parte do nofl.e o riacho cbamado do Moleques,
indo o Apare no rumo dH sndoesle, e já no de esnorde t, 'e lhe
junla ria me. nw parte do norte o riacho chamado PindahitulJa,
entre o qual e o Moleques é (\ passagem geral de Malta Gro so
para o Cuyabá, nas terras que lavra o Capitão Antonio Francisco
da ~iIveira, que por serviço de ua Iagestade, e bem commum,
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tem canôas e negros seus promptos para todo o tl':'1I1 porte, não
só do ouro dos quintos, Illas do todo o COl1lmercio; por cnjo be
neficio s eviLou a passagem antiga. qn eru mnis pela cabeceira
do Aporê, em que havia grandes perigos, por Cau a das cachoei
ras. Abaixo do Pindahituba enlra no mesmo Aporê o rio Sarare,
Cjue circumda a Chapada do Mallo Grosso, e defronte da sua
embocadura pela marg-em occidenlal do Aporei principia a mar
raria chamadn das Torres, de que já se fez 1l1{'ll~iio no dia rio
de 27 de Março.

Na erra mencionada nnsce á pnrte do Sul (conlra a vertente
do Aporê) o rio Jaurü, que segue caminho do sudoesle, e depois
busca no de nesle o Parag-uay, COIIIO adianle se dirá. Jo espaço
de lena, em quo correm parallelos cm rumo o Aporê e o Jilurú,
que terá ..... leguas ue distancia, ha varias morro, que ler
miuam em uma serra talhada verticalmenle pela parte occidental
de mai de duas leguas de ele ração da raiz, (Ia qunl na e o
riacho chamado Alegre, que busca o Apare, e nelle desag'ua pela
marrrem occidental entre o Pinrlahituba o Sararê; c contnn'er
tenle ao Alegre nas e o riacho Anapeú (Aguapehy) fjUe buscn n
Jaurú, em que se recai ho.

A e ·ta porção de terra a im fechada com rios e serras, ha
muito boa fllisqueiras do serviço do·dito Capitão Anlonio Fran
cisco, de duas oitavas dejornal; e ulLimamente descobriu outras,
que fazem muito melhor interesse: e nas margens do Aporê e
Jahurú tem este mesmo mo,ador mais duas fazendas de lavou
ra, e algnm gado vaccum, com que 'socc01'l'e muita veze os
arraiaos de Malta Grosso; é este o unico Iwbitanle daquelJes dis
trieto, que e acha em bom estabelecimento; porque se n50
inleressou cousa alguma na expediçlío elo Al'inos ele que adiante
se [ará individual menciío.

Ü ouro ele tas fai'queir~1 , e õas mai' de te continente da ju
ri dicção de MatloGrosso, ó do toque de '11)50 até 1600.

T'od~s o~ mil{eiJ'~s de ~leib.o;' expericncia dOllcorctam cm 'que
toda a cordilheira das Gerae, aLI chapada gTande, é um
deposito l'iqui, imo da natureza nas e~timaveis pl'Odnções por
toda a sua dilatadis ima extensiio. E' indubitavel a immensidade
de ouro e pedras precio a , com que tem contribuido ii porOa da
diligencia dos exploradores da Minas Gerae, Paracalú, Goyaz,
Meia Ponte e outras muitas, que em menos de um seculo lêm
desenganado o mundo da ua opulencia; de sorte que ba ta só 6
mono cbnmado de Anton ia Dias para competir em fertilidade
ele ouro com o celebre monte Potosi elas Indias occidentaes.

Pa adas as minas de Goyaz e Meia Ponte, correndo a cordi
lheira de leste-oeste, lança varias ramo c~minho do sul, por
entre o quaes têm suas vert ntes os rios Taqllary, Penudos
(Porrudo ), Cuyabá, e as do granele rio Paragnay, aonde os ante
cedentes fazem barra. Para o parte do norte' se dilala nma lom
I ada plana, aonde em corresjlondencia dos rios Taquary e
Porrudos na cem os rio das Mortes e Bazi (Barahú ?), que
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unidos é presumpção, que formam o I'io Xingú, que desagua no
Amazonas entre o Tocantins e o 'l'apajoz. Contravertentes de
Cuyabá e Paraguay têm origem os rios Arinos, Preto e Sumi
douro, que juntos com rio Jubina e Jernena (Juruena), todos
formam o tronco do rio Tapajoz, que tambem desagua no Ama
zonas em aHura de tres graus e 40 minutos ao sul da equinocial;
advertindo que entre as fontes do rio Cuyabá e Arinos medeam
ómente tres leguas de chapad;l, de sorte que, ubindo uma canôa

desde a fóz do Amazonas no mar do norte, e· navegando o Tílpajoz
até ás cabeceiras do Arinos, varando a tres referidas Jeguas, e
cahindo no rio Cuyabá, póde rodar até ao Rio da Prata e sahir
pela sua extensa embocadura no mar do Paraguay, comprebel1
dendo este quasi meio circulo, pouco menos terreno do que
occupa toda a terra (irme da nossa Europa cluistã e protcstante.

. " .,. .
No anno de 1739 acbando--o as minas de Cuyabá em grande

decadencia, sahiu desta villa uma bandeira de que foi cabo An
tonio Pinheil'o de Fúria, e seg-uindo o rumo de norte dobr,lram
a ChaRada e cahiram no rio Minas, só com o pen.amento de con
quistarem algum gentio: e não acllando em que fazer preza,
snccelleu que em um ribeirão que desaguava no mesmo rio,
viram alguma disposição de haver nelle ouro: lizeram experiencia
em bateadas do um prato de m0sa, e acharam com eITeilo algumos
amostras. Rccolhidn n bandeira ao CnynlJá, nJio deu o cabo (lella
conta algumn ao Ministro do succedido : e somente andava entre
os moradores o su urrro de que no Arin03 bavia ouro, pelo qne
ne tn materia praticaram o referiaos aventureiros.

Correndo as im estas noticias, as alcançou o mestre de campo
Antonio de Almeida Falcão, moradol' no Matlo Grosso, a tempo
que, alcançado de cabednes, se deliberou á tentar fortuuD, mau
dnndo a seu ftllJo PascboaJ da Arruda por não explorador d,lCjuelle
districto, para cujo j]Jll se Ibe aggregaram alguns moradores
com seus escravo~, que faziam ao todo o numero de 3D pessoas.

Sahiram de Matto Grosso. e cortando ao Jé to a buscar G
Jaurú, rodaram este rio a su'este, e sabiram deste ao Paraguay,
o flual suhiram no rumo de nordeste por espaco da 12 dia> no
fim cios fjuaes desembarcaram na margem occidental do mesmo
Paraguay, e fizeram caminbo por terra no rumo de norte, no qual
em quatro dias ele boa marcha dobraram a Cbapada, e cbegaram
á Arinos.

Por este caminho dc-de Malta Grosso até o lagar, em que se
formou arraial no Arinos, levou·se de viagem ~8 dias, em que
se anelariam 120leguas.

Fizeram logo alguma expcrienciaes, sem on traI' no ri-
beirão dos primeiros descobridores 11 baram algumas amostra,
que fizeram COlllputO' de uma (juatro oitavas de ouro, qur.
remetteram logo ao dito mestre de campo, o qual sem esperar mais
averiguação as mandou ao Ouvidor de Cuyabá Manoel Antunes
Nogueira, dando-lhe conta do succeclido.
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;';No dinrio da derrota do Aporê, a 16 de Março de 1.750, se faz
menção do rio Caválleiro, e no de 27 se deu noticia do descobri
mento do[cham:1do Cnrumbiara feito por Antonio de Almeidn e
Moraes e bTri. tão da Cunba Gago, o qual não teve o e/Jeito dese
jado, pelo embaraço de varias nações de /renlio, que se oppoz á
exploraç1io d'aquelln parte das serranias, d'onde suppuzel'am cor
riam algumas poagens de ouro com n inundaçDo das aguns, e se
acharam em alguns carregas, que desaguam no mesmo Caval
leiro: e sem embargo de que os mineiros de Matta Grosso e tDO
em grande expectação nos haveres, que promettem aqueHes
districtos, nen hum morador se acba com possibilidade para
seguir esta empreza.

Ha noticia certa de que o já mencionado Joiio de Souza e Azevedo,
quando chegou no anno de i7l9 a Matto Grosso, se fez autor deste
descobrimento do Corumbiara, para o que fabricou documentos,
que a sim o persuadisse: porém a verdade é, que, quando no
nnno de in3 e fez a ultima entrad~ naquelle districto, ninda o
dito João de Souza não havia passado do Cuyabd, nem soube que
hnvia Corumbiara no mundo, sen<io quando (buscando do Pará o
Matta Grosso) passou pela embocadura do riacho, pelo quál An
tonio de Almeida e TristDo da Cunha I1zeram as suas entradas.

Estando ainda a escolta do Pará no Matto Grosso em Agosto de
1.750, chegou ao arraial de S. Francisco X.avier um ferreiro
chamado João Camello, ori undo de Portugal, o qual deu. por no
ticia que, :Jcb:Jndo-se elle na :Jldeia de San tn Rozn no Aporê man
dara o padre da mi-são de S. Miguel a reu.nir uma pouea de gente,
que se havia i1l1selltado dn 'ua aldeia para os mattos: e,recom
mendando esta di ligencia á dous homens pardos eus dependen tes,
fizeram entrada por um ribeirão, que desagua no Aporê entre
uma e outra missãv, acima meucionada' : e, tendo navegado quasi
um dia, acbára um dos pardos uma boa amostra de ouro, que
guard:ira na sua patrona; porém, sendo assaltados de noite pelo
gentio, fugiram 0_ iI/deões, que iam governados pelo dous pardos,
e ficou morto o que havia guardado a referida Dmostra de amo:
do que, tendo o' padres castelhanos noticia, mostraram f~zer delJa
deslJrezo, dizendo que não podia ser, haver por aquellas pnrtes
semel hante melaI.

Isto depoz o dito feneiro ao juiz ordinario Antonio da Silveira
Fagulldes Borges, que ta mbem servia de inlendente e guarda-mór,° qual por falLa da referida amostra não podia, segnndo um
capitulo do seu regimento, obrigar os moradores :i ir examinar
aquelles districtos; e, querendo estes Djustar entre si uma entrada
supplementaria, nno se purleram concordar, por falta de meios
competentes para elllelhante expedição.

Animava,os esta empreza, além da referida noticia, uma carta
escripta a um José Ferreira, por um seu. conl1dente, ;que com
dous e cravo- do mesmo Ferreira andava por aquelle~ districtos,
em qlle alie avisava da certeza de haver ouro no referido ribeirão i
porque não só aIlegava com a amostra mencionada, mas com a
uniforme noticia do indios, que foram com os dous pardos. Estas
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noticias unidas á geral opinião de todos o mineiros, de que toda.
a cordilheira tem OLUO, se faz criveI em Matto Grosso lantl) este
descobrimento, como o de Corumbiara, c por consequencia, que
podem haver outros muitos por todo o continente daquellns dila
tadissimas serranias .•

.( Jose Gonçalves da, F'ons~oa,. - NOTlCIA SOBIU: A Pl~OVlNClA DI:: nlA'l"rO

GROSSO. )

Minas de ouro da Cidade de Cuyabá

« A Cidade de Cuyabá é cercada de collinas que com excepção
da parte occidental limitam-lhe o horisonte. O plano em que e tá
assentada é inclinado até á base dos outeiros do lado meridional,
onde corre um ri"cho chamado Prainha que em direcçiio quasi
recta vai para O. e, separando a cidade de um dos seus i1rrabaldes>
atravessa uma planicie de quarto de legua, com curso par 1 1lelo
ao cnminho do porto, até cahir no rio C.uyabá. No tempo secco
fica todo cortado e chega a desapparecer.

As ruas que de E. vão para O. têm pequeno declive de. subida e
descida, mas ns qne Ibe são perpendiculares, de S. n N., o tem
mnis sensivel, bem que em geral suave. Ao sabir da cidade pal',1
o Indo N. eleva-se o terreno ainda por e paço de 300 a 400 pa sos,
formando um campo cbamado da Boa Morte, por ahi ex.istir uma
igreja desse nome,

A cidade pôde ter meio quarto de leg-na de pocnte a nnscente
e dous terços dessa distancia de N. a S, Não ha senão iS a 20 casas
de sobrado, essas me mo peq nenns: todas as mnis são terreas.
Cada casa tem nos fundos nm jardim plantado de laranjeiras, li
moeiros' goiabeiras, cajueiros, e laLllarineiros, ;Irvore cuja fo-

·lhagem deusa e e cura forma no meio das outras agradavel con
traste, concorrendo todas ellas para darem á povoação aspecto
risonho e pitloresco.

. . . . " ..
Quando cl1Ove, as crianças entretêm-se em procnrar ouro no

meio das ruas, porque o regos d'agua que se formam descobrem
sempre algumas folbetils. Por toda a parte anda·se aqui pOl'
cima delle; nas runs, na etlsns que não são lndrilhadas, nos
jardins, não ha pollegada de terra que deixe d o conter. O pe'·
cadol' na . ua cbonpantl pisa o precioso metal; metade de um
dia, porém, de trabalho em buscar arrancaI· o do .010 lbe
traz menos vantagen que a p sea de um unico pacú. E' I:omtudo
o objecto de extracção que os habi l~ntes conserruem.

Os diamantes e acham no Quilombo, di stantc i4 leguas e
d'ahi ti 30 no districto Diamantino. Estes dous aptigos, ouro e
diamantes, constituem as riquezas da provincia; nada mais ex-
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porta a não seI' diminuta pOl'ção de assucar e de tecidos de al
godão com destino ao Pal'á.

Cuya!J{1 deve sua fundação á grande quantidade do ouro que
deu o terreno em que assenta, cnjas excavações e bnracos atLes
tam hoje o quauto foi revolvido. Nos pri meil'os tempos dos
descobl'imentos dos paulistas encontraram-se (olhetas que pesavam
até uma arroba, uuico inql)ntivo que cbamou uns serlanislas
avidos de riquezas e os imp lliu em solidões de con hecidas le
vando tão sómenle e. pingardas, polvora, bala e sal. Embarcaram
em Porto Feliz e seguiram ii rêde dos rios que lhes pôde propor
cionar dilatadissima viagem. Chegados ao ponto onde hoje é
Cuyabá, nm caçador deparou com grandes [l daços de ouro no
alto das collinas em que se ergue presentemente a igreja de Nossa
Senhora do Rosario. Parou então a caravanas. Metteram as
canôas no ribeirão Prainha, que nesse tempo era navegavel e
hoje não por terem sido desviada as nguas, levaram quanto po
deram do encan tado tbeEonro e voltaram para S. Paulo, contando
maravilhas.

o modo de extralJir ouro é o seguinte: fazem-se grandes
excavações e transporIa-se a terra, á medida que se vai tirando,
para uma área preparada á beira de um rio, carrego ou lagôa em
parallelogrnmmo de terra batida e conseguintemente dura, cnjos
Jados são iechados por wboas, excepto o que encosta na agua.
O plano é inclinado e o lodo se chama uma canôa. Deposita-se a
terra que se quer lavar na parte superior e sobre ella lança o
trabalhador de continuo agua para que facilmente cerra á pro
porção que róI' mais destacada e leve. Em seguida depois de
repetida esta operação, põe elle certa quantidade na J)eira de uma
especie de alguidar de páo chamado lJatéa e com um pouco d'agua
imprime ao todo um movimento circular, de modo que de cada
vez o monte de terra seja lambido pela agua. Si houver ouro, as .
menores particulas depositam-se logo no fnndo.»

(FIel'oILlos Flol'e7we. - ME~!oHU SOIJRE A VUOEM DE LANGSOORF!' N
INTERIOR DO DRAZIL.)

« Durante a administração do Conde de Assumar, Governador
o Capilão General da Capitania de S. Paulo e Minas Geraes no
auno de 1.718; Antonio Pires de Campos e antros s rtanistas de
sna comitiva, percorrendo o terrilorio desta provincia enlre os
rios S. Lourenço e Paraguay, subiram o rio Cnyabá em demanda
da tribu dos indigenas Coxiponés, e encontrando-os nas aldêas,
onde posteriormente so fundou o arraial e capeUa de S. Gonçalo,
os captivaram em grande numero, assim 'como fizeram outros
sertanistas, que dIvagavam pelo mesmo lenHaria.
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No anno seguinte ('l7i9) Paschoal Moreira Cabral subindo com
outra bandeira o mesmo rio e não encontrando mais Coxiponés á
apprehender, dirigiu-se pelo rio Coxipó-merim, onde se demo
raram. AlIi observnndo as barrancas do rio, notaram alguns gra
niLos de ouro cravados em pedras da barranca, e nos anfeites de
alguns dos indio'enas que puderam apauhar.

E 'ta descoberta levou· o, á e tabelecerem -se no lagar, fun
dando um povoado ou arraial, elegel1de os sertanistas ~ara guarda,
mór das novas minas ao masmo Paschoal MOI'eira Cabral:

Dous annos depois, sempre em demanda do metal, subindo o
mesmo Coxipó-merim foram dar ao lagar das Forquilhas, onde
fundaram uma capella sob a invocação de N. S. da Penha.

Essa mudança encaminhou-os á approximarem-sa do local
onde hoje está situada a cidade de Cuyabá.

Miguel Subtil; um dos companlle.iros de Paschoal, tinha alguns
Carijós seus escravos, e esles sahindo em demanda do metal nos
mattas visinhos Ibe apresentaram varias amostras de ouro, um
anno após o estabelecimento da Penha, em :1722. .

Esta descoberta produziu logo maravilhosos resultados, visto
como Suutil pôde em breve recolher meia arroba de ouro, e seus
companheiros não ficaram menos bem aquinhoados. A abun
dancia do ouro levou a população da Penha para o 110VO desco
herto, onde fundou outro anaial sob a invocação do Senhor Bom
Jesus de Cuyabá, porque se achava proximo ao rio do mesmo
nome.

Foi neste lagar onde se achou uma das mais ricas manchas de
ouro, do territorio brazileiro, porquanto dentro do espaço de um
mez se extrahiram mais de 400 arrobas de ouro.

A propagação de. ta noticia nas capitanias de S. Paulo, Minas
Geraes e Rio de Janeiro arrastou muita gente a Cuyabá, tornan-
do-se mui famosas as minas do Subtil. .

Em breve se organizou pelo novo Capitão General de S. Paulo,
Rodrigo Cezar de Menezes, o governo da nova Col{)nia, sendo
Paschoal Moreira Cabral nomeado guarda-mór. >

(Candiclo l1Iewles ele A.ll1wicla.- .~TL;\S DO I?úPERIO DO 13r.AZ1L.)

l\<linas de ouro dos l\'fartyriotl!

Andando antigamente Bartholomeu Dueno da Silva no sertão
para o rumo entrePoent(e Norte, achara o rio chamado-Parau
páva - e em seus barrancos mllito ouro, (lue sem in trumento
de o extrahir, apanharam a miíos umas poucas de oitavas,
eutre as qllaes foi uma foI heta, que pazeram na Mão de I assa
Senhora da Penha, em S. Paulo. Estes homens maIs cu.biçosos
do gentio do que de ouro não fizeram delJe a estimnçlfo flue hoje
se faz; ainda que homem algum como o Coronel Antbnio Pires

41
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de Campos que tambem lá andou, e dizia que por estarBm faltas
de palavras e de ferramenta e cl1eios de gentio, não liveram
outro remedia, que recolherom-se para S. Paulo, como fizeram
com o projecto de tomarem aposentos.

Cl1egados que foram ~ dila cidade do S. Paulo, que as Minas
Gerae3 de ouro se frequentavaUl com muita grando7,a, quo os
obrigou a passarem-se para ellus esquecendo-se do que em outro
tempo tinham vi'to, e assentado de obrar; e como nem todos
que se metem em minas acham o cabedal que procuram sahindo
muitas vozes excitados, eomo aconteceu com o dito Bueno, que se
viu tão pobre como nunca e teve, e com nove filhas para cazar,
com r.ujn nece sidude se lembrou do que tinl1a visto no dito
Paraupáva. Pelo que o1Tel'er.eu esta conqui la ao Sr. General de
S. Paulo e logo tomou ii mão a empreza, e dando-lhe toclo o
soccorro nece sario, lambem o fez Capitão 'Mór Hegente, e
guarda mór geral de sua descoberta, Mandou pois o dilo Bueno,
animado deste calor; mas como já nosso tempo estava descoberto
e te Cuinbá ; e era o caminho por onde se devia entrar como da
primeira vez temeu pela distancia que vai de S. Paulo a Cuiahá
se desanimassem os soldados e d sertasem para o mesmo Cuiabá.

Procurou rumo difi'erente da ndo grande volLa pelos sertões do
Goyaz; e como haviam já ba tantes annos, estava alguma cousa
e quecido ainda tomando a referida volLd não pode no decur o de
tres annos topar com a paragem procurada, ser para melhor
dizer não foi Deus servido. Nesta diligencia fez experiencia
no ribeirão de Goyaz, achou e descobriu aquellas minas que boje
existem; e como já se achava muito velho só cuidava de instar
a varias pessoa, que procuras'em a dita paragem dos Martyrios. E
com effeito se animou o Coronel Amaro Leite á metLer-se no ertão
com trezentos homem; mas como era a entrada por Goyaz,
sempre o rumo foi ditrerente, pelo que apenas poderão chegar
aonde hoje é denominado Arrae., e me persuado, que o mesmo
113 de acontecer ás expedições que proximamente me dizem fizera
o Governo de Goyaz,

O certo para descobrir e entrar no elilo Paraupava, como dizia
o dito Capitiío Mór Begente Bartholomeu Bueno o o Coronel
Antonio Pedro é ontrar pelo Cuiabá, procurando rumo entre Norte
e Poente levando ao sertão do~ Bncaris, a direita, e passando
pelo sertão dos Aguitis e marchando á rumo direito procurar o
gentio chamado - Mamberiara- da lingua geral com que já teve
falia, e tambem ni lo parte desw campanha que achou IlJUito su[
ficiente para outras minas geraes. E' istiJ o que póde infornwr
a V. S. o seu mais humilde subelito-João Leme do Prado,

MIm ele authenlicar estes documentos aqui tl'an criptas declaro
que o roteiro de Bueno e as noticias de Antonio Pires de Campos
escriptas por Antonio do Prado Siqueira, conservão em eu poder
nos proprios tl'ansomptos, que o Visconde de Balsemão governa
dor da provincia de Malta Grosso, remelleu ao uperintendente
das terras e ag-uas mineraes de Cuyabá com omcio datado de i7 de
Outubro de 1769, escripto pelo proprio punho do dito Visconde
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e que as noticias de João Lima do Prado foram extraidas do
livro umdecimo de registras da camar3 de Cuiahá, n folha i03,
onde se lançam por ordem do Governador e Capitão General Luiz
de Albnquerque de Mello Pereira r::a eres, no anno de 1778.

E' conhecido o rio Juruena, que nasce na latitude de 1.4,0 e 4,3',
20 legnas da cidade do Matto Grosso, e trazeudo ns suas aguas
pela margem occidental do Arinos, torna menos caudalosa a
corrente desta, para com outras I'nzer mais espaçoso o largo
leito do ramoso Tapajoz; porém o limitado conllecÍLllcnto que
aiuda ha do .furnena, em que navegou uma unica vez, e á pressa,
o Sargento mór João de Souza, teve agora de ser muito mais
provei toso, com as uI Li ma noticias dos Applaeá .

Disseram elles rlue, subindo-se por este rio cinco dias acha-se
outro chamado Parnnáhyme, cujas cabeceiras vão ter á uma
comprida serra, qlle ao chegar á IWl'l'a do.Paranáhyme, se priu
cipia á ver formação de prata pelo Juruena, em pedras grandos,
não só dentro do rio, Cllmo na superneie da terra; que o gentio
Cassahype, que mora nas margens do outro rio por elle denomi
nado Parámutanga, que faz barra no Paran:íllyme, usa de enfei
tes de prata: que abaixo da fóz do Juruena, e Junto ao rio Coroá
que tambem entra no AI'iuos, e pareee ser a segunda elevação
do mesmo .furuena, que se encorpara com aquelle nos parallelos
rle 9 e 100 , habita a naçào Bacary, que não tem outros
enfeites senão de prata, á qual os ditos Appiacás chamam itatina,
e conbecem tanto este metal, que pondo-se em duvida na forma
ção delle em folhetas tão grandes como affirmava o cacique Sevo
riano e seus r,olllpanbeiros, e dizendo-se-llJe que talvez o que elles
chamam itaLina fosse outro metal não precioso, o uJOço Pere2,
irmão do cacique, que estava deitado, levantou-se arrebatadamen
te, e chegando-se á mesa aonde existiam algumas peças de prata,
gritou, itaLina, itatina por vezes, como para ju Lificar o conheci
mento que tinlla deste metal; e que depois mostrando-se-Ihe uma
bacia de e Lanho bem polida, não, não, it,ltinfl é, pegando em um
estanho que estava em uma das meSilS da sala, esta sim itatina,
que abunda no Paranállyme.

Para conveniencia dos POV(lS, e beneficio publico do Imperio
do Brazil, devem-se buscar estas minas com ardor, e na fórma do
que foi delerminado pelo alvará. de 5 de Maio de 1753, que
alcancem os seus de cobridores as mercê que forem juslas, e
correspondentes á qualidade e utilidade que resu1la do seu serviço,

(Revista do Instituto Histol'ico. )

« Noticias que me parlicipou muitas vezas Antonio Pires de
Campos, o velho !la pnragem cllamada - Martyrios, - cujo nome
indaguei, querendo aber a sua etymologia; explicou-me elle
que na serra ou pedernaes de crysLaes, que do meio della 'e
emparedam até o alto, linha por obra da Natureza umas seme-
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lhanças da corôa, lança e cravos da paixão de Jesns Christo, mas
tudo tosco; por esta razão nppellidaram a çliln serra com o nome
de MnrtYl'ios, á qunl paragem fàra elle dito Antonio Pires, sendo
de idade de {li, annos, com seu pai Manoel de Campos, (Iue era o
cabo que governavn a tropa de 60 homen nrmados, que inl11
lle ta baudeira a conQui tal' o gentio dnquelle di tricto, clwmado
- Serranos, que habitam pelas margens da dita serra, a qual
tinha a sua vereda do nascente para o poente, e tal) elevada na
altura, que e fazia incomparavel, á vista das mais elTas que
havinm em todo o sertão. Nesta mesma bandeira tambem andára
com elle o defunto Bartholomeu Bueno, que leria a mesmn
idade, com seu pai, que iudo depois de muitos annos descobrir
ouro, que na tal paragem tinha visto, resalvou errando o rumo,
e indo já de volta para o povoado, descobriu as minas de Goyaz,
nome do gentio que a·lli habitava.

Da Cachoeira da Chapada, sitio que é boje dé Martinho de
Oliveira, dizia o dilo Antonio Pires, que partiram, seguindo
o rumo do norte e noroe te, levando o nascente do sol pelo lado
díreito, e °poente no esquerdo, fazendo marehas tão sómente de
meLade do dia, para, no mais que sobra se, buscar a vida,
matando cnças e tirando mel silvestre, que era o sustento
commum de lodos os serlanistas ; e marchando assim ao cabo de
oito dias, deram com nm rio, que fazia sua corrente para o norte,
o qual era da côr do leite suas ngU:1S, com muitos botos do mnr
salgado, a que chamaram Pamnatinga, que vertido em no so
idioma vem á dizer, mm' bmnco. .

E fazendo elles canôas passaram o dito rio, seguindo o mesmo
rumo, chegaram ao pé da sobredita serra, acbando outro rio largo,
que acompan bnva esta serran ia, e vendo a furia e o desembaraço
com que o gentio os desafiava, fizeram uma trincheira de
ma'deira grossa ao pé deste rio, não tendo mais sabida para a
parte do mesmo rio, dentro da qual se aquartelaram, o que
não teve elfeito; e como este rio no tempo secco mingna as uas
aguas, ficando sómentc al!5nmas poças, dabi veio o cbamarem-lbe
- Pamupáva, que quer dizor, mal' cortado.

Neste rio, como moços elIes iam brincar, apanhando ás mãos
cheias granitos de ouro, que levavam á ofIertar ás suas parentas
o obrigações do povoado, por Ibes parecer bem a côr daquelle
metal, cujo valor ignoravam naquelle tempo; e por prendas ;í
Nossa Senbor'a da Penha da cidade de S. Paulo, lhe puzeram no
braço uma dessas folbetas com o peso de i3 oitavas, que a pouco
tempo se desfez p~ra nm resplandor do Menino Deus; e pas
sados muitos annos) descobriram a Minas Ge~'aes, e se começou
a dar valor ao ouro. Dizia mais o dilo Antonio Pires, que para
esta conquista se não podia entrar com menos de ceui armas de
fogo, pois o gentio é terrível, se sustenta de carne humana de
outras nações que apanha.

Tambem disse o dito dcfuncto que nestas minas não podia
permau ceI' descoberta alguma por falLa de disposição das terras
mineraes, e só neste lagar tinha visto capacidade igual ás quo
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vira, e experimentara naquelle terreno de Mioas Geraes, que
tlldo tinha sulcado e visto, .e que por se achar com 90 aooos, o
não ia de cobrir.

E' quanto po so testemunhar de ouvido do so!.lredito defunclo
Antonio Pires, que falIeceu haverá 20 annos, seodo meu vizinho
muitos aooos; e por verdDCle assigoo esta, jurando em minha
alma quanto aqui e acha dito .•

Antonio elo Pl'aAo • i'11wi1'a.-VILLA DE COY.~B,\ EM 27 DE ACOSTO
DE 176').

UOTEmo 1'1\[\1\ O MAllTYUIOS, EM CANÔA PELO UIDEIllÃO DE GOYAZ

« De cendo pelo ribeirITo de Goyaz em ccloôa, se dará em rio
largo e indo por elle se avistará uma grande ilha, qua i no aloj:l
menta da Carayahiras. O riJ)eirão que se achar á mão esquerda
avistando-se a ilha, .e tomará por elle acima até onde poderem
chegar as canôas, e d'abi se tomará a poote direita para o lado
de Carayahiras e se avistará a ponta do mono, para :l qual se
caminhará, e dobl'ando o primeiro morro, se lan~ará no seguouo,
terceiro, quano e quinto, até o decimo morro, a paragem dos
l\'Iartyrios, que é em um destes morros, que tem a admiravel
vista, e nesta parte com o ravor de Deus, se acharam muitos
haverús. Porém, para esta viagem se irá depoi .da Pa choa,
pela razão da vargens que ha, que DO 1ll11lignas, e ha gentio que
é preciso andar com cautela .•

(REVISTA DO L'l TITUTO mSTomco.)

Min€s des dialuants

c Ce fut en 174,6 que I'on rencontra pour la premiere fois des
diamant de quelque valeur dans la Provioce de Malta Gro so,
et lJientôt on en trouva une si grande qoanLité dans le petit rio
do Ouro, que I'ouvidor ManoeI Aotunc Nogueira, voulant
'ampareI' de ce terrains au profit de la couronne, en flt

évacoer tous les habitants; la famine flt de grLlDds ravages
parmi ces malheureux aiu i priv's d'asile, Ce pays sembla dés
101' avoir á souillrir tous les les maux, cal' una lonaue éche
res e fot soivie, la 2!J, septembre 174,6, d'Ull terribla tl'emble
ment de terre. Cc n~ fut que Ie 13 mai 1805 que I'on permit
aux habiLants d'occuper de nouveau Ieurs proprietés, mais á la
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sarge de remeLtre 6 la couronne, sous de peines séveres lous- les
dinmanls qu'ils pourrnient rencontrer. En i8D9 un ordre royal
etablit ii Cuynbit une jnnLa de diamants.

L'OI' eL les diamanls, qui sont toujours réunis dans ceLte
région comme dans beaucoup d'autre , se tronvent surlout dans
les nombreux cours d'eau qui la silonnent et meme dans
I'etendue des Lernins qui la rompo~ent. CepeudanL, aprrs les
pIuies, Jes enrants de Diamantino cbercheot l'or conLenu daos
la Lerre même des rues at da os le ribeirão d' Ouro, qui comme
naus I'avons dit lraverse Ia ville, et ii u'est pas rare qu'ils
recuillent pour une valem d'une 3 u ou ueux pnt3cas (de 8 n
i5 )!raimes poids du Brésii). Quanl au diamant, on cite un
négre qui, eu arraochaot des legumes dans on jnràin, trouV3
no diamant atLeché 3 leurs racines. Peu dp. temps, di :lit-ou,
avant notre arrivr.e 6 Diamantino, nn muletier, en plnntant
nn pieu destiné à ntlacher ses mule, en trouV3 également
uo,' mais rlu poicls d'une de ui ditava (envieur 91 arate ) ; ce
demier fait se sr.raiL passe dans 13 cbapnda de San-Pedro. Enfin
on rapporle qu'il est arrivé. ljuelques de troudes diamants
dans I'estomac des poulels.

Les prin.:ipaux·cours qui oITren!. des diamants et de 1'01' nux
rechercbes des avides babitanls de celte partie du Brésil ont:

Le rio d'Ouro, I'ormé de ln reunion de deux bras, depuis sa
double source jusqu'ü san emboucbure daos le Diamantino, et
ce deroier depu is san origine ju qu'ü sa reunion au PnrnCTuay;
le rio Santa-Anna autre amuent du Paraguay, et le rio das Areias,
qui se jette dans le Snnla-Anna, dan tout leur cours; les rios
San-Fr,lncisco de Paulo et San-Francisco Xavier qni se rpunis
seut pour se' jeter dans le Santa-Anna, ógalement dans tout leur
cours, aussi lJien que le San-Francisco de Cbagres, qui est tri
butaire de ln même riviere; enfin le Pnrag-uny, uepuis I'embou
cllUre du Diamantino jnsqu'nu poinL appeIlé Ies Tres Barra'.

Ou dit aussi qlle le' rio Sumidouro; IribuLllire de l'Arinos, est
tre riche en diamants. Les tres nomiJreuscs exploitations ouver·
tcs dllns le terrain même des cllllpadas (plateaux), qui bordent
ses flllncs se g-roupenL principaIement nutour des (lrraines de
San-Pedro et de BuritizaJ. •

(Franci' de Castelna~I.- EXPEDlTION D.\NS LES PARTIES CENl'RALES
DE L'A~IEllIQUE DU SUD.)

Paragua-y DiaUlantino

« Corria o anno de 1728 quando teve principio o descobrimento
das minas do Paraguay, sendo n comarca da cidnde de Cuyah6
regente da provincia, por nomeação do governador e capitão ge·
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nera! de S. Paulo e naquelle tempo tambem das minas, Rodrigo
Cezar de 'leneze. Uma bandeira governada pelo capitão mór
Gabriel Antunes Maci I, depoi de e arranchar no rio Man o,
que faz barra no Cuyabá, rompeu o sertão do Paraguay, e apresen
tou ao eu chefe seis oitavas e meia de onro, que foram enviada'
á camara regente, por iutermedio do capitão Gaspar Godoes, CQm
uma carta datada em 18 de Setembro do mesmo anno, em a qnal
lhe dava parte duquelle achado.

E ta e outra descobertas, entre as quae se devem contar as
minas do rio Cypotuba, Santa Maria, no rio de seu nome, rio
Negro, Salltfl lzulJel nas cabeceiras do Arinos, já conhecidas então
em 17!16, largadas e abandonadas, tanLO por nã.o se conhecerem
as e peranças que naquella aurea época só completavam grande
]lor~ão de ouro, ú vista dos grandes salarios, que pagavam as do
CuynlJá e MaLLo Gros,o, como pelos muitos e vlllen(es gentios, que
occupavam aquelles terreno e pelo alLo preço por que chegavam
o genero de que careciam, ,fizer,lm aramadas a minas do Para
guay, aonde no anno de 174,7 foi Ouvidor Manoe! Antunes No
gueira, que paz justiça, em ob ervancia da provisão de 26 de
Março de 174,2, determinando que ne tas minas e suas novas
descobertas e elege sem em cada um delles, na fórmn da lei, dou
juizes ordinario', UlJ1 tabellião e um meirinho.

Como e veio a descobrir que nella tambem se achavam dia·
mantes, mandou 10"0 o mesmo Ouvidor de pejar o povo.

uppliearam as call1aras aute o regia throllo a graça da
faculdade de miueral-os, ,dvo os diamante da corôa, (lcaudo
desde então vedadas, já pelas continuas gnardas militare', já pelas
devassos, que tiravam todos o mini Iras em observancia das
ordens regias.

Além das minas apontadas muitas outras existem nas ribeiras
Diamantina, Conceiçã.o e Areaes, no rio' Sant'Anna, Verde e
outros que cortam a região !imitroplle do Imperio com a Repu
IJlica viziul1a. »

(NOTICIA PUDLIOAUA NO PERIOUI 0- Nov.\ MINERVA.)
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Quadro daEl 1ooa1idades da Provinoia, de lHatto
Gros..o~ onde oon.sta existir lllinas diversas~ que
foraOl. outr'ora eX1J1oradas

REFERENCIA A
DISTA 'CrA

NOMES
OU SfTUAÇÃO DAS

ML'lAS
OBSERVAÇÚES

S. Josó dOI Cocacs•...

Coxipó-mil'im .

Lavrinha•....•...... Malta Gros-
~O •••• ' ••

Cupbi., ,•..•....... Cidade do
Cu)'abá.. Oud e está a capiLal da P"o

vi ncia. Omorro du Rozano
eslá endo actualmente
explol·ado.

Foi a ln miua descoberta o
onde so fundou o arraial
da Forquilha.

Na ma"gom direita do Cu)'a
bá.

TOI'ronos aurifuros.

o Ouro ....

o Diamanto
e ouro. 03 diamantes são mais ox

piorados.

6

o Calcaroo. Em Corumbá fabricam OX,
cellon\o cal.

33

36

9
2)
~O No riboirão do mesmo uome.
59
52 Logar não saudavel.
59
59
,)9
19 No rio Paraguay.
19
19 Defronte do Rodeio.

Proximo de Santa Rita.
rdom de S. Podro.
Entre . Pedro o Santo An

tonio.

Ouro ..•. Antigo arrJial proximo da
cidado do Matto Grosso.

Idem. '
Idem.
Idem.
Idem.

66 No rio Cabaçal.
H5 Cobre ... Per lo do registro.

33 Ferro.

.
S. Luiz de

Cacores. ,

Arraial Velho .
Pal·i ' .
Bl'umado'.....•.•....
S. Francisco .
Aróas , .
S. Rafaol. ..
S. Joaquim ..
5ant'Anna ....•..•••.
S. João do Rodoio ...
S. Francisco de Paula.
Santa Bita .
S. Pedro .
Santo Aotonio .
S. Viconte .

Poconó.............. •
Diamantino V i I I a do

Diaman·
tino ....

Ouro-fino, ..
SanL'Anna .........• .
Pilar .
Chiqueiro ..
Cabaçgl. ..

JanrÍl .......•...•.•.
Jacobina............. •
Corurnbá Cid ado do

Corumbú.

Jacobina S. Lniz do
Cacoros ..

(li', II. Pimenta B~teno.)



DE MATTO GROSSO 745

Carta Regia de I6 de Janeiro de I ~ I 7.
dando estatutos á eon..panhia de lDine
ração de Cu~yabá.

«João Carlos Augusto de Ocynhanseu, do meu Conselho, Go·
vel'llador e Capilão General da Capilania de Matto-Grosso: Amigo:
EI-Rei vos Envia muito Eaudar: Sendo-Me presente a VOo a
Carta de trinta e um de Maio de mil e oitoceuto e quat"rze,
acompanhada dos e· tatuto da nova Companhia de Mineração
de Cuyauá, que se tem proposto a formar os sacias a. signados
nos mesmos estatutos, pedindo em nome, e a requerimeuto
dos me mos Sacias, a Miuha Real Approvação de todos os artigos
de quese compõem, para poder proseguir o plano de mineração
projectado, não obstanle o ter de já provisoriamente mandado
põr em pratica, pelas vantagen que de um tal e labelecimento
podem resultar á Minha Beal Fazenda, e aos hauitantes desta
Capitania, onde pela sua centrul p siçiio nenbum ramo d,
industria pareciil mais conveniente, do que a lavra elos metaes
preciosos: E ele ejando, quanto é po'sivel, animar todo, e quaes·
quer estabelecimento, que tendam ao bem geral, e particular elos
meus fiei vassallo, e a prosperidade, e riqueza public,l: Tendo
Ouvido o parecei' de pessoas douta e zelozas do Meu Real Ser
viço, e uem commum: Sou S rvido Approvar a Companhia de
Mineração ele Cuyabá, para cujn formnção tendo concorrido com
tanlo zelo, e desvelo, regula nela-se pelo estatuto, que com esta
Minha Cnrta vos Eão remeltidos, as. ignados pelo Conde da Barca,
elo Meu Con elho ele Estado, Ministro, e Secrelario do Estado e
Negocias da Marinba e dominios Ultramarinos. e Presidente In
lerino do Meu Real Erario; E pera de vo'so zelo, luzes actividade,
que não sómente procurei quc e con igam o bons resultado, a
quc se prOpÕfj esta companhia, mas que con.iguireis pcrsuadil·a,
a qne haja de mandar, logo que tenba suficiente força, asna
custa, alguma pessoas desta Capitania a aprender nas Reaes Fa
bricas de Ferro àe Ipanema na Capitania de São Paulo, e do
morro elo Pilar, na Capitania de Minas Gerae , a arte de fundir o
ferro, em grande e pequenas formas, para com ella se poelerem
lambem erigir ne ta Capitania fabricas de ferro; afim de terem
em abuudancia e bom preço, já para os trabalbos de miBeração,
e ela agricultura, já para a mesma defeza dessa Capitania; não
devendo lambem esqu cer-vos de fazer pc quizar com todo o cui·
dado a minas de sal, que houver nestp. territorio, para que pos
3sm ser approveitadas em decidida vantagem dos Meus \'a salas.

O que tudo executareis com a promptidão, e acerto com que
tende distinguido no Mell Serviço; dando·me parle pela Secre
taria de E tado do Negocias do Reino, e pelo Meu Real Erario,
dos resultados, que annualmente se ohtiverem, e propondo· Ie
o que vos parecer convenieule ao progres o, e riqueza de sa
Capitania, para Eu re olver o que For Servido. Escripta no
Palacio do Rio de Janeiro aos 16 de Janeiro de 1817.- Com
assignatura de Sua Magestade.•
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ESTATUTOS DA COMPANHIA DE i\lINEHAÇÃO DE CUYAD!í.

« L A Real Fazenda pertencerão duas acções livres no redilo,
que produzir o fundo da companhia de Mineração do Cuyabá, na
fórma do seu e ponlaneo orrerecimento.

2. O Governador e Capil;io General da Capitania de MaLto Gros.'O
será o inspector da companbia, para vigiar sobre a (lbservancia
dos seus estatuto " zelando, e promovendo tudo quanto fôr em
seu proveito, e da Real E"azcnda, podendo COIHocar, e formar
junta interinas, ernquanto e não e tilbelecerem a juntas admi
ni trativas, mandadas crear pelo alvará de 13 de Maio de 1803,
para nella e decidirem em ultima in tancia aquelles negocias
da companhia, que na fórma do mesmo alvará dependerem de tlles
decisõe .

3. O mesmo governador e Capitão General será presillente da
mesa da direcção, e do conselho da companhia: e sómenle por
approvação sua, e com sua as istencia, ou de pes, oa por elle dele
gada, poderá reun ir-se o cansei ho, quau do forem dignas de
attenção as razõe,:; ai !eg-adas pela mesa da direcção para con:
vocação.

4. O conselho da comp~nhia será formado de :12 dos ens
accioni ta , que merecerem ao governador, e capitão general um
maior conceito; preferindo entre e"tes os que tiverem maior
numero de acções, e se acbarem presente- no Cuyabá. A mesa da
direcção será campo ta de (luatro directores, escolhidos 'entre os
mais habeis dos do conselho, ervin]o o directorE's por tempo de
Ires annos, si não houver inconveniente qualirlcado, c reconhe
cido em conselho; e no rim do triennio poderüo ser reconduzido
os directores, ou poderão ser nomeados outros, C0l110 parecer ao
conselho da companhia, que para e se fim se convoc[II'á.

5. O conselho da compllDhia será convocado 110 Um de cada um
:lnno para lhe serem apresentados pelos directore.s os livros de
receita e despeza, e fazer·se a conferencia do cofre, afim de se
conhecer da boa, ou má administração dos direlltore" lavrando-se
de tudo os com petentes termos.

6. No tempo, em que se assentar Que se devem repartir os
lucros, quando os houver, tambem se congregará o conselbo para
regular os dividendos, sendo a partilha, que se (jzer, assignada
por lodos o do conselho, e directores, e ficando livre a qualquer
interessado a examinar o modo com que foi calculado o dividendo
que lhe toca; para o que lhe será franquelldo o livro dos termos,
e da recei la e despeza, quando assim o exija; feito porém' este
exame perante os directores, a quem compete a responsabilidade
de Laes livros.

7. A sexta parte da quantia que tocar a cada um dos interes
sados, ficará em reserva, fazendo-se a competente] escripturação
em separado, em sendo guardada em cofre separado: deste fundo
é que sahirão as sommas necessarias pllra as despezas extra01'-
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dinarias, e até para a compra de escravos, si 'para isto chegar,
no fim do anno, sendo, porém, a sua applicação resolvida em
conselho.

8. A mesa da direcção pertenco o governo e direcção dos ne
gocios da companhia, seguorlo os seus estatutos, decidindo·se pela
pluralidade de votus, nos casos duvido~os, ou recorrendo ao con
selho no caso de empate de votos. No papeis, e contratos da
companhia poder· e-ha mar de um sello particular, que erá
firmado das armas da Villll de CuybtÍ, circulado com a legenda
- Fortuna Duce Comite Virlute - tendo por baixo o anno da
crcação da companhia.

9. O Conselho fará a divisão do trabalho pelos quatro directo
res, cumo melhor parecer, e cada um df'lles tomartÍ a si uma das
quatro chaves, que deve ter o corre da companhia.

:1.0. As acçõ~s desta companhia são isentas de qualquer penhora,
embargo, ou execnção fiscal, ou civil, ou do juizo de Orpbãos,
Defuntos e Au entes. Os credores ó poderão ter direito aos
Iucros, que de taes acções provierem, requerendo-os n3 occa
siões slÍmenle,. em que . e repartirem por lodos os in teressados.
iL O Juiz de Fóra de Cuyabá sel'tÍ juiz conservador desta com

panhia, ejulgará breve, e ummariall1cnte as suas causa.
:1.2. Todos os que tiverem ao menos quatro acçõe nesta compa

nhia, gozarão, emquanto ell;1 durar, do privilegio de homenagens
nas suas propri:Js casas, nos casos em que ella se costumam con
ceder, e os directores gozarão, além disto, da isenção de qualquer
serviço militar, não sendo ollieial de soldo, e não serão violenta
dos a servir ollicio algum de ju liça, ou fazenda, nem a ser de
positarias ou tutores de orphãos, emquanto forem directores.
13. Os fundos df'sta companhia serno formados por acções, e a

subscripção para esta' se conservartÍ aberta até que o fundo
neces~ario l)[Ira o encanamento das aguas, que poderem cobrir
os ta boieiros da' vizinhanças da villa do Cuinbá, fechando-se a
subscripção logo que se principiar esta obra, sem que nenhuma
autoridade possa violentar a companhia a receber mais sacias, e
servindo-lhe de limile o designado para as companhias de mine
ração no paragrapho segu ndo do artigo eptimo do aI vará de treze
de Maio de mil oitocento e tres.
i4,. Para que a companhia possa augmentar os seus fundo~.

quando lhe convier até ao indicado limite de mil e oito escravos,
ser·lhe-ha permittido o adrnittir novas acções dos seus actuaes
sacio>, ó na falla de tas acções de novos socios, regulando- e, po
rém, neste caso o premio com que e tes novos accionistas devom
compensar os trabalhos já feitos pela companhia, para vencerem
os lucros que competirem ás praças com que entrarem, sendo
este regulamento feito pelo conselho da companhia.
Ui. A duração desta companhIa será de trinta annos ; e findos

estes, poderá ser dis olvida, ou novamente con tituida, como pa
recer conveniente.

1.6. Cada uma aceão desta companhia será de cem mil réis em
moeda, que se deverão entregar no acto da subscripção e de dons
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escravos vestidos,' e [reparados de felTamentas por uma vez, e
que serão entregues a companhia, no momento em que princi
piar a mineração, e logo que e concluir o eIicallflmento das
aguas, ou outI'a qualquer operação preliminar, de que ella de
pender,'e para que ó applicado o dinheiro recebido. E se por
algum motivo o accionista deixar de entrnr com os escravos, que
é obrigado, quando forem requeridos, não terá parte no lucro
da mineração, nem jus algum para reclamar a entrada que fez'
para o fundo de de pezas : será permittido, porém, :.í mesa da di
recção o conceder um prazo, que não exceda de seis mezes im
prorogaveis, aos accioni ta de mais duas acções, para apresenta
rem todos os escrllvos, que são obrigado-, supprimindo no entanto
a falta destes com escravos alugados :í sua custa; com a clau
sula de que findo o prazo concedido sem fazer a entrega dos es
cravos, que devem ficar pertencendo á companhia só terá direito
ao pagamento dos jornaes, cedendo em proveito da companhia e
mais lucros que houver, e ficando expulso da companhia.

17, O dinheiro e escravo pertencentes ú companhia, não se
poderão tirar durante o tempo qLlB lhe é concedido; e sómente
será livre aos accionistas o vender e traspassar as suas acções,
preferindo os sacias em igualdade de preço; pam o que se fará
publico uma tal venda por edital da mesa da direcção, para
conhecimento dos actuaes interessados, sem o que erá nulla a
venda feita á pessoa que não seja da ociedade.

18. Ficarão pertencendo á companhia todas as aguas que
puder intraduzir no rego, ou encanamento, que vai empl'elJender,
achando-se cl()volutas, ou não occupadas legitimamente por
algum mineiro de elTectivo trabidho, ecom re erva das exceptua
das no paragl'apho segundo do arligo nono do alval'á de treze de
Maio de mil oitocentos e treze; ns im como as terl'ns que poderem
lavrar com as a~nas do di to encana men to, ou regos chamados
do Canelas e do Brigadeiro achando·se este terreno devolutos,
ou não occupados legitimamente, e sem trabalbo efTectivo de
algum mineiro; sendo nolificados os clonos legitimas si alguns
houver, sem elTectivo trabalbo, para dentro do prazo de seis
mezes. abrirem serviços mineraes correspondentes á extenção
do terreno que possui rem, com pena de perd imen to a favor da
companhia, no caso conlrario: conservando sómente a exlincção
marcada no paragrapho terceiro do artigo sexlo do ~obredito

alvará, si tiverem forças bastanles para o seu lavrar errectivo.
iD. Na reparti 50 e concessão das terras mineraes e aguas, que

se acbarem devolutas na companbia de l\Iatto·Gl'Os o terá a
companhia prererencia 11a fórma do paragrapho primeiro do
artigo sexto do alvará de treze deMaio de mil oitocentos e treze,
sobejando· lhe força para novas em prezas, ou devendo suspen
deI' os trabalhos principiado, na fórm3 do paragrapho sexto do
dito alvará, em terras que lhe são concedidas.

20. N03 terrenos mineraes concedidos á companhia, não terá
lagar quaesquer denuncias, ou repartições, a titulo de desco
hertas.
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21. Os administradores, feitores e camarada, ou quaesc;uer
empregados no serviço da Companhia, não poderão ser empregados
em outro qualquor serviço, sem mostrarem, que foram ele pedido~

do serviço da companhia, com pena de quarenta mil I'éis a favor
da caixa da companhia, pagos pelos que os alliciarem.·

22. Os admini tradores que pelos seus bons serviço por
e paço de oito annos merecerem singular rccommendação da
mesa da direcção, e satisfação geral da companhia, flcaríio dahi
em diante gozando de uma, até duas acções, sem erem obrigados
a algum premio, entrando com os escravos competentes.»

Palacio do Hio de Janeiro, aos '16 de Janeiro do 1817.-:' Condc
cla Barca.

r:
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Concessões vara eXDlora~ão e lavra de llliueraes

lJlarth, b-mãos &Comp.- Decreto de 23 de Outubro de 1828.
- Concede-lhes permissão para mineral' ouro e outros metaes e
pedras preciosas mediante a or.ganização de uma companhia.

Antonio L~tiz Fe7'nandes Pinto.- Decreto de 30 de Julho de
1830.- Concefle-Ihe pel'missão para organizar um'. companhia
destinada a mineral' em terras que pretende comprar ao Governo.

Joaquim Jose de Siqueira. - Decreto ele 23 de Agosto de 1830.
- Concede-lhe permissão para minerar ouro e outros mineraes,
organizando para semelhante fim uma companhia de nacionaes e
estrangeiros,

Custodio Teixeira Leite, Joaquim Leite Ribei7'o, Dr. Medrado
Rivano, José Joaquim ele Carvalho e Dr. Cesar Persiani.
- Decreto n. 794 de 7 de Junho de '1851.- Concede-lhes per
missão para explorar ouro no logat, denominado - Martyrios- do
rio Paraguay.

Conselheiro de Estado Caetano Maria Lopes Gama (Vis
conde de ltlaranguape) e Dr. Joaquim Jose de Oliveira.- De
creto n. 887 de 18 de Dezembro de 1851. - Concede-lhes permissão
para explorar mineraes nas Provincias de Matto-Grosso e Goyaz,
e igualmente as minas de cobl'e das margens do rio Jaurú.

Pelo Decreto n. 1319 de 31 de Janeiro de 1854 foi revogada a
ultima parte da condição 2"', e a 7'" das que baixaram com o De
creto n. 887, em virtude das quáes se impuzera aos concessio
narios a obrigação de pagar o quinto de qualquer met'l.l, além elo
ouro que extrahissem dos terrenos cuja exploração lhes fóra conce
dida.
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Reconhecidos pelo Decreto n. 3351 A de 29 de Novembro de 1.864
os direitos dos herdeiros do Visconde, a concessão de que se trat~

foi afinal declarada nuUa pelo Decreto n. 4516 de ;28 de Maio
de 1870.

Geol'ge Ebhurch. - DecreLo n. 4509 de 20 de Abril de 1870. 
Concede-lhe permissão para exploral' ferro e outl'OS metaes dentro
da zona de 5legoas da estrada de ferro, de que é concessionaria,
entre o madeirft e o Mamoré.

Bacharel Antonio Corrêa elo Couto. - Decreto n. 4546 de 9
de J ilibo de 1870. - Concede-lhe permissão para explorar ouro e
outros mineraes nos morros da Prainha, Jassé, Cachipó e Cocáes.

Bal'ão ela Diamantina.- Decreto n. 5485 de 26 de Novembro
de 1873. - Concede-lhe pGr missão para explorar carvã.o de pe Ira
no Municipio do Miranda, e".\.cluido o territorio da colouia militar
do mesmo nome.

Manoel Leite do Amaral Coutinho.-Decreto n. 5486 de 26 de
Novembro de 1873. - Concede-lhe permissão para explorar carvão
de pedra e mercurio no lagar denominadJ Lii>ramento, Municipio
de ViUa Maria.

Baroneza de Vilta j}i[aria.- Decreto n. 6273 de 2 de Agosto
de 1876. - Concede-lhe permissão para explorar ferro e antros
metaes nas suas propriedades de Pira pi tinga e S. Domingos.

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto n. 7003 de 24 de
Agosto de 1878, e ainda pelo de n. 86'25 de 28 de Julho de 1882,
sendo afinal restabelecida pelo Decreto n. 8780 de 25 de Novembro
de 1882.

Francisco Cauto da SU1)a. - Decreto n. 6915 de 25 de Maio
de 1878'- Concede-lhe permissão para lavral' crystaes no Muni
cipio de Miranda.

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto n. 7806 de 24 de
Agosto de 18 O.
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GLtilhel"lne F?'ancisco J ones e João Baptista Rodocanachi,
Decreto n, 6962 de 6 de Junho de 1878. - Concede-lhes permissão
parA. explorar cobre e outros mineraes nas margens do Rio Jaurú.

Antonio Placido PeixQto elo A?1wrante.-Decreto n. 7033 de
13 de Setembro de 1878. - Concede-lhe permissão pJl'a explorar
ouro e outro> metacs na cidade de Cuyaba.

Esta conce3são foi pt'orogada pelo Decreto n. 7775 de 26 de
Julho de 1880,

B"igadei?'o Jose JQaqttÍm de Cal'valho.-Decreto n. 713-! de
18 de Janeiro de 1879.- Concede·lhe permissão para explorar
ouro e outros mineraes no rio Cabaçal e seus affiuentes na Comarca
de S. Luiz de Caceres.

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto n. 7653 de 21 de
Fevereiro de 1880.

Por IJecreto n. 8249 de 3 de Setembro de 1881 o concessionaria
obteve permissão para lavraI' as minas exploradas,

Esta concessão foi transferida á «Cabaçal Company Limited »
que obteve permissão para funccionar no Imperio por Docreto
n. 9086 de 15 de dezembro de 1883.

Eugenio ],t[einik, - Decreto n. 7165 de 13 de Fevel'eÍL'o de 1879.
-Concede-lhe permissão para explorar mineraes no rio Sant'Anna,

Barão de Diamantina e João Cai'los G?'egot·y. - Decreto n. 7279
de 10 de Maio de 1879, - Concede-lhes permissão para explorar
ouro no MLlllicipio de Cuyabá.

Arthur Bud.- Decreto n. 74'30 de 13 de Setembro de 1879.
- Concede-lhe permissão para explorar mineraes na Comarca de
Paconé.

Sociedade ele BJineraçcío Matto GI'ossense.-Decreto n. 7489 de
13 de Setembro ele 18i9, - Concede-lhe permissão para explorar
ouro entre a serra Azul e o rio Arinos, até a foz do rio S, ManoeI.
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Jollo Bapti$ta Viei?'a de Car"alho e VasconceUos, Gustavo Au
gusto de Almeida Gama, Francisco Couto da Silva.- Decreto
n. 7853 de 13 de Outubro de i880. - Concede-lhes permissão para
explorar ferro e outros mineraes á margem esquerda do rio Pa-
raguay, Comarca de Corumbá. .

Bacharel José Joaquim Ramos Ferreira.- Decreto n. 7923 de
30 de Novembro de 1~80. - Concede-lhe permissão paro explorar
ouro e outros mineraes no arraial de S. Vicente, municipio de
Malta Grosso.

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto n. 8571 de i Ode Junho
de 1882, sendo concelida pelo Decreto n. 9237 de 28 de Junho de
1884, permissão ao concessionaria para lavrar.

Joaqtlim da Sil1>a Albuquerque.- Decreto n. 7998 de 12 de
Fevereiro de 1881.- Concede-lhe permissão para explorar ouro e
outros mineraes no rio Seputuba, Municipio de São Luiz de
Caceres.

Francisco COllto da Silva.- Decreto n. 8147 de 25 de Junho
de 1881.-Concede-Ihe permissão para organizar duas companhias,
uma em Corumbá e outra. em S. Luiz de Caceres, para fabricação
de ferro.

Gel'mano Lewalldowosky e Antonio Monteiro. - Decreto
n. 8306 de 12 de Novembro de 1881. - Concede-lhes permillsão
para explorar mineraes no rio Ronca.dor e terrenos adjacentes ao
districto da. Chapada.

D,', Ayrfls Pompêo Carvalho de Souza.- Decreto n. 8536 de i3
de Maio de 1882.-Concede-Ihes permissão para explorar ouro e
outros mineraes na Comarca. de S. Luiz de Caceres.

A área desta concessão foi limitada ao perimetro formado pelas
aguas dos rios Guaporé, Barbudos, Aguapehy e Jaurú pelo Decreto
n. 8830 de 25 de Janeiro de 1883.

O concessionaria obteve permissão para minerar pelo Decreto
n. 9221 de 31 de Maio de 1884.

48
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11:[anoel Joaquim BOl"iles de Lima e Augusto de Almeida
TOrJ'es.- Decreto n. 8779 de 25 de Novembro de 1882.-Conce
de-lhes permissão para explorar ouro e outros mineraes na serr"a de
Itapirapuan, Município de S. Luiz de Oaceres.

Pedro Rodl"igues Ff'oes e Bi1'aben & Bouvet. - Decreto n. 8824
de 30 de Dezembro de 1882. - Coucede-Ihes permissão para ex
plorar ouro e outros miueraes nos lagares denominados Lobo e
,Cuité, da Comarca de Paconé.

ABaroneza de Paconé .reclama contra essa concessão allegando
ser proprietaria das fazendas acima mencionadas por herança de
seus pais e avós.

M anoel N w~es Ribeiro. - Decreto u. 8868 de 10 de Fevereiro
de 1883. - Concede-lhe permissão para explorar mineraes no Mu
nicipio de Paconé, lagar denominado Lobo c Cuité.

João Antonio Nunes da Ounha.-Decreton. 9239 de 28 de
J unho de 1884. - Concede-lhe permissão para lavrar mineraes no
Municipio de Paconé, da Provincia de Matto Grosso.

João Antonio Nunes da C~~nha.- Decreto n, 9264 de 16 de
Agosto de 1884.- Concede-lhe permissão para explorar' mine
raes no Municipio de Nossa S'3uhora elo Rozario do Rio Acima.

F 1 li\.
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