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AO LEITOR 

Chefe da Secção da Secretaria de Estado dos Negocies da 

Agricultura, Commercio e Obras Publicas por onde corre 0 serviço 

das minas, desde longa data cencebemos o pensamento de colligir 

tudo quante de mais curioso houvesse sido publicado sobre tão 

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

de algumas difficuldades e hesitações, conseguimos organizar 

o presente trabalho, que outro merecimento não terá senão 0 de 

tornar conhecidas as riquezas q~e pessuimos espalhadas por todo o 

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

interessam por estas causas, 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 apel)as .cabe a iniciativa de ter atado, como 

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

conseguiram colher mediante longas vigílias e incessantes trabalhos. 

O illustrado publico a quem apresentamos o vistoso ramilhete, 

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

supplicamos. 

(j} audat.--.. 
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INTRODUCÇÃO 

O lmperio cl0 Brazil, cuj o territorio demora na parte ma ts 

oriental da America do Sul ( 1 
), c tem por limites : a0 Norte as 

Republicas ela Granada e V enezuela, e as Guaynas Ingleza, Hollan 

deza e Franceza; ao Su l as R epublicas Oriental -do Uruguay, a Con

federação Argentina c o Paraguay; ao Oriente o Oceano Atlantic0, 

c ao Occiclc.nte as Rcpublicas elo Equad0r, Pedt e Bolívia ( 2 
), occu 

panclo a Lat. b0rcal de S0 Io', a austral de 33°45', e a Long. Oriental 

de 9° e a Occidental el e 3z0 ( 3 ), com. 7,952,344 blometros quadra-

( 
1

) L' Empi?•e d·tt Brdsil (J, l' E.xposition Uniw~rselle ele Vicnne: 
« L'B.:mpire du Brésü est s itué cln.ns la. p;ui..i e la. plus ol'ientn.le de 

l' Ameriq tle clu sucl >>. 
(') Ço>~ographia elo Bl·ctzil pelo Dr . . Joctqu.im. ]':fctn oel ele Jlrlcweelo : 
<< Ltmtta-se ::t.o N. com o Oceano Atlantico, as Guyanas Franceza, 

Holhncleza e Inn·/eza e as H:epub!icas ele Venezuela. e ele Nova Granada. 
- actu::l.lmente Jl'~ ·taclos Unidos r.lct Cohtmbia. A L . e ao S. E. ain da com 'b 
Atla.nrtico, ao L. com a Rep ·1bica elo Urug·nay e CoufecleraçãoAl'gentina . io 0 .. com esta mesm a Conf'edet·n.cão e as Rep ttbllclas do PaL"agua.y, ela 

ollvta, elo Pedt e elo Equador.>> -
(~) rltlas do I?n1Jerio elo B1"aâl1Jelo Se·m •rlo1 · CMuliclo 1liencles de Al-

?ne~da · -
Lo"!- Lat. bot•ea l é de 5° e 10. e a mel'idional ou austral ele 33° e 45. A 
'l'r11o · or1en~al, e\'c l tuclos os al'chipe ago' ele Fernando de Noronha e ela. 

1 ndade, e de 9° e a uccidenta 1 ele 32° nas c .mt::tclas elos montes, 
onde têm sua fonte !lS l'ios Uaupcis e Cnmiat•y on dos JBnganos. » 
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dos de superficie e 7,920 de costa ( '• ), e cerca de 12,ooo,ooo de 

habitantes ( " ), ha sido d esd e a sua desceberta o ponte de globe que 

m ais tem attnihido a attenção des sahios ; e assim é que, na epinião 

de Humbold, Lund, ven d'Eschwege, Spix e :rviartius, Mwe, d 'Or- . 

bigny, Langsderf, Saint Hilaire, Agassiz, H artt e tantas eutras 

netabilidades, não esqu ecende Otto Clauss, nem Karll e Wilhelm 

von den Steinen , intrepides exploraderes do Xingú, passa per não 

ter rival, graças á sua feliz situ.ação_ geogTaphica, ao ameno de seu 

clima, á gTandeza elo seu tenitoúe; finalmente, á maravill1esa 

riqueza que estenta nos tres interessantes reinos da natu:re:j:a, a. 

saber : o an-imal, o vegetal e o mineTal. ( 6 
) 

(~) L ' Empire d~t Erésil à, l' Exposition Universelle ele Vienne : 
«D' aprês le barou de Humbold, sa surface est evaluée à 7 .952, 344 

kilometros carrés." 
Jl compreud le qui n ziême de la su1·face terrestre du gl obe, le cinquiême 

du Nouveau- Mond et plus des trais septiêmes de l'Amerique Meridio
nale . H mesure 7,920 k.ilometres de côtes . >> 

(~)L' Empire d~t Brésil à, L' Exposition Universelle ele Vienne: 
« Le Bt·ésil compte 1L 780,000 habitants y compris 500,000 sau

vages et L 400,UOO esclaves .» 
T endo a obra de que se trata sido escripta em 1873, é natural que em 

12 annos a população do Imperio te11ha sido augmentada , pelo menos , 
com metade d'aquelle algarismo, si não mentem os principias defendidos 
por .Malthus quando sustenta que em 10 annos duplica a população de 
qualquet· E stado . 

( 6 ) Não se pôde descrever melhor a rigueza do B1·azil, do que fez 
o illustre auctor da Histo1·ir;, ela Amenca Port·t~gue:sa, no seguinte 
trecho : 

«O Brazil , vasliss ima r egião, fe lic íssimo terreno , em cuj a supedicie 
tudo são fructos, em cujo cenlro tudo são lhesouros, e em cujas monta
nhas e costas tudo são a romas, tt•i butanclo os se11s campos o mais uLil 
a limento, as suas minas o mais fino ouro, o seu terreno o mais suave 
balsamo, e os seus mares o <1Jmba1• ma is selecto; admil'avel paiz a todas 
às lu zes ri co , onde prodigamente profnsa a na lureza; !Se desen Lr anha nas 
ferteis producções, brotando as s_uas cannas esprimido nectar e dando 
as suas fructas sazonada ambrosta. Em nenhuma outFa região se mos
t ra o céo mais sereno, nem madruga mais bella a aurora; o sol em 
nenhum Olltro hemispherio tem os r·aios mais dourados, nem os reflexos 
nocttu·nos mais briihantes . 

«As estl'ellas são as mais benignas, e se mostram semp11e a legres. Os 
h orizontes, ou nasça o sol, ou se sepulte, estão sempre alaras ; as aguas, 
ou se tomem nas fontes pelos campos ou dentro das povoações nos aque
ductos, são as mais puras. E' emtim o Braúl terrealpal'aiso desaoberto, 
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Semelhantemen,te a fonnoso gigante adormecido á beira do. 

i},tlantico, o Imperio Brazileiro suspira para que o tornem admirado 

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

·d_esapercebidas, propercionam enseje a que Estados comparativa

me_nt_e rnen.eres, de fónp.a de governo pouco segm·a ou estavel, de 

territeri.o ip.grato pa):'a es labores da agricult!Jra, sobret).ldo polares 

de mil).eraes1 qessa eventualidade se apnweit~m, par_a, attrahindo ás 

suas plagas tantos elementos pe prosperidade que nós outros des

prezamos, estentarem forças que nãe têm, riquezas que não possuem, 

civilisação e progresse que os factos de todos os dias desm.en

tem, nessas hecatombes de sangve, que. enlutam a humanidade e 

empobrecem os Estados. 

E' desta tarefa que nos occupamos, no presente trabalh!=>., com a 

'·timidez do c~go, que tacteia nas trevas, dema[\dando a cla~·içlade do 

dia. 

Quem visita o territorio brazileiro e presta attenção para o 

espectaculo grandioso ciessas serras ( 7 ), que ele tecles os lados se al

teiam tentando esçurecer a abobada celeste; q4em viaja por esses 

caudalosos rios ( 8 ) que, semelhantes ás arterias ele um corpe inte-

onde têm nascimento e curso os maiores rios, domina salutifero cli
ma,, ijlfiuem benignos astros, e respiram auras suavíssimas.» 

(")As serras principaes do Brazil são : a Oriental ou elo Mar ; _a 
Occielental ou das v,ertentes , ~a Central que comprehenele ~s elo E_spr
nhaço oa ela Mantiqueira, cujo erxo demora na Provmma ele Mm_a:;; 
Geraes, atravessando em diversas direcções as Provinci'as da Bah1a, 
S. Paulo, Pal·aná e S. Pedro do Rio Grande elo Sui. . . . 

Na cadeia da erra Central é que demora o ItatJaja, cuJa altura, 
acima do nível do mar, é ele 2,994 metros . 

( 8 ) Os maiores rios do Brazil sKo os seguintes: Amazonas, P3iraná e 
S. F1·ancisco, segaindo-se ·o Paraguay, UrLigua,y, Par~ahyba, r:ocan.tms, 
Araguaya, Xingú, Tapajós, Madeira, Guaporé, Puru_s, Japura, Ja,~a1·~, 
Negro, Branco, Jequitinhonha, Dôce, Parahyba, R1<? G;rande, 'l1ete, 
Paranapan.ema !o-uassú e outros de menor importanCla . 
. Quasi to~os e~t~s rios têm sido explo,·adps e prestam-se mais OL\ menos 

<L navegaçao . 



ressante, imprimem movimente a esse tecla fenn0s0 e abandonado ; 

quem atravessa a immensa cesta do Imperie e estuda a estructura 

de certas desaggrcgações ( 9 
) , semelhantes a easis, que tanto concer

J'em. para 0 conjunto elo risenho panerama brazileire; quem 

attenta para es variados caprichos da natureza, profusamente esten

tades nessas cachoeiras (lO) que tantas inspirações h ão arrancad0 

aos peetas e captivado a mente eles sabias; quem se embrenh<~. per 

essas lugubres cavernas ( 11 ), espalhadas pelo centto da terra, umas 

(u} As m aiores ilhas e[ue o Brazil poss ue n :J, sua vastissim:J, cos ta são 
a s seguintes : Ma r ajó , Mexia mL e Cavia np, n a embocadura do Amazonas; 
Maranhão em éJU e se acha a C~tpit~ll ela P <·ovincia elo m esmo nome; 
Itam a r acá em P erna mbuco ; Itapa rica, n a Bahi a, em f L·e 11 te á Capit a l ; 
Ilha Gra 11cle ao Sul elo Ri o de J a n ei ro ; S. Sebastiã o e Sa ntos em S. 
Paulo; Sant a Ca tlutritu t. crue sel'Ve ele sécle ~ .. Capita l ela Prov i11cia. d o 
mesm o nome ; seg uindo- se OLlLr as como o g-r upo ele F erna ndo ele Nor o
nha , elis t a nte d o c .tbo eleS . Rogue 165 mi :has ; Trinda de na cos ta d a 
P roáncia elo E spil'i ' o- San to, 620 milhas a !'l' ecla ela do cabo ele S. T hom ê ; 
Sant.' Anna, n a vizinhan ça. elas Ilhas do Ma :·a tl bão ; Fl'a cles , Ma r e e 
'l'inha l' é nas proximidade3 ele Itapari ca n a B allia ; A.brolhos em :Lrente 
:.t Caravell as n a m esm a Provínc ia da B llhia ; E sph'it o- Santo em qu e se 
acha a Capital da ProYi ncia ele se a nom e ; J orge Grego, pe rto ela Illut 
Gra ncle n o Mumcipio ele An gr & elos R ei s n o Rio d e Janeiro ; Ma r a m
lta i a n a s v izinlt a nças elo m esm o M unicip16 ; Santo Amar o a L este de 
Santos n a Peovi ncia de S. Paulo ; Ca na.néa · ao Sul ela m esma Pt•oyiucia; 
n as proximida des de Igua pe ;. S. F r anc isco a o Norte el e Sa nta Cath a l'ina; 
San t' Ann a en tr e as Pt·ovillcias ele Matto Gr osso e Goyaz, forma cla pot• 
clous bra.ços elo rio A r agua.ya ; Fecho elos Monos n o rio P a r ag uay e 
ontras de ·am emos im p or .a ucü1 . 

·( 1 o) As maiol'es e m a is "n otaYeis C:J,choeiras que o Br azil possue são 
as seg·tri ntes : Ga za cl' Anta, cl'onde nasce o rio S. Fra ncisco n a Se!'r a 
de Ca nast r a, cuj as ag·uas precipiLa m - se da a ltura de m ais el e rl,OOO 
p és ; P a ulo A lfo nso no m esm o rio, en tl' e as Província s el:J. Ba hia 
e A lagÔltS , q r1e cah e ela <Lltura ele 365 p almos ; Set e Quéd as na con-
1luencia elo l vahy, n o P a t·a ná, com. um volume cl'agua correndo na razão 
tle 18 000 mef.L' OS CLl bicos por segun clo; Sobr a dinho cuja COl'l'e nteza 
n nn cd é menor de ·1 pa lmos por segundo ; Muqny , na Provínci a elo 
E sp il'i .o s~,nto l'o r_m a.n do lindos l en çóes ; . a Casc ~~ ta Gra nde da 
TJJ aca ele g-ra r. cl e .e fle1 o e be ll e l a.i a Cas~:m llllb 8. Peqn~ na n a m esma 
.loea liclG\de , e nuuta s OLtt L· as que [ol'a e nt a clonb o ermmera l' . 

( 11) Das cave.t·nas eüs len tes n o t erdtorio br_azil eie~ as m ais no taveis 
são as s •o-uintes : G rJLt::t s el as Onças e do Infe l'no v1z1ta elas por Ale
xandre Ro tl r i n· nes F errPira, quan do em expl o r ações scie nt if"Lcas pela. 
Provi nci ~t ele Ma tto Grosso; Abre ~s na comarca ele Jo;,zeiro na Bahia; 
B eej o Grand0 na comm·ca d este nome ua t•e fe riela Pl'ovincia ; L a pa ele 
~anto A nt Jnio nas, prox_imidacles elo . Ypira nga . na_ P l'ovincia ~e 
S . P :.t.ulo; It<Lpe t·u ssu a o N orte de Coryt;Lb3 , n a Prov"Lneta do P a ra n <1. ; 
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certaelas ele r iaches, em que a limpha corre ahrazaelora em pô.!.· 

.lhetas ele prata, ao passo que outras são fermadas d e estalaGtite s 

brilhantes, cemo finos crystaes feridos pelos ra ies do sol; qu em 

medita sobre o espectaculo sorprenclente da existencia , no alto das 

montanhas, ele lindes taboleiros ele sal, crystalhne ceme a n eve (1 ' ), 

formados pela sublevação d as aguas do oceano, depois de evapora

elas pelos niios elo sol ( 13), e na gt:impa elos rochedos com ceraes ( 1!'), 

Trahy t·a s , clistan te um a Jegua do arraia l do mesm o n om e, n a P ro• 
vin cia de Goyaz ; i\IIorro elos Maca cos, na estr a da de Ant as na mesma 
Província, de cujo i n ter io r sae n os mezes de Agosto e Se tem bro cer ta 
m ate ria acr e e betuminosa sem e lhan te ao e nxofr e; Om·o F ino ,no a rnüal 
elo mesmo n orne , na refer ida Provincia , fot·macla el a !u men ; S. Fe . ix:, 
r;a mesma P ro•'iucia , começa nel o na ponta de uma ser ra que tem a 
fó rma de um a Lt·ompa, a duas ' Ieg tlaS eltstante do a rra "ü do mesmo 
nome, e cujo f undo não se conhece ; Duro dis tante do reg-i stro ele seu 
n ome na mesma Provincia, notavel pelos dive ~sos comp<w .imentos que 
possue em fó rm a ele cnb iCLt los ; Para ná. n a mesma P r ovíncia , n a s pr o
ximidades de Sa nta Rosa, de g r a ndes proporções , e a ssim muit as 
out1·a s ele n ota vel be lleza . 

Nas grutas elas Ouças e do l nfet'u o correm diversos r ios , em c·•jas 
m ar gen s c ria m- se jacar és , ex:is i úelo nas dos Abreos, Brejo Gra nde e 
out r as, verda deiras m ar avilh as, p or ser em formadas de es ta lacü tes 
e ter em a configuração ele T emplos, com a ltares , imagens , pulpitos, 
ca ndelabr os , etc ,, e tc. 

( 12 ) E' fac to aver igua do que n os Montes A l tos , n a Bahia , existem 
tabol eiros ele sal na crys ta elas montanh as , os quaes não podiam t er sido 
formados senão pela sublevação elo fun do elo m a r em épocas 1·emotas; 
nolando- se o mesma ph enomeno em al g·uns l aga r es ele J <tcobiua, 
ua m esma P rovincia , e em ou~1·os pon tos elo in terior e costa elo 
lmperio. 

( 1 3 ) O sa l é o r esulta do da a cçã o dos ac idos sobt•e as bases; composto 
r esultante da snbst ittúção de um m eta l pel o b yclroge n~o bas ico dos 
acidos, o u do resich w ha.loge nico elos acielos pelo · oxhyélry lo das bases . 
O sal é simples , d uplo ou t r iplo, confor me encel'!'a um , dous ou t r es 
eqttivale nt es de ba. se ; neutr o quan do e ·1ce1'ra tllll equi,•a len le de ac iclo 
l)ara um equi valente de base . Os saes dtzem- se a mp lüdos ou h a loides, 
con forme são form<tdos ele t t•es elementos pelo menos (Lernarios etc. ) ou 
de dous (bina rios) como os chlor elos ,hromor etos,etc . , etc. 

O sal de coúnl1a é uma substan cia sêcclt, d ur a , fri a,,el , de sabor 
ac r e e sol uve l n a agua, obtido mecli <tn t e <t vapm·iza!(ãO d tt <tgua eÜJ mar 
por meio de ma.cllinas, ou peJa a cção do sol , depots de conventenLe-
m ente r epr esadas . . 

( 1 '') F a.ustino Co rs i na sua ü u por tante obr a ~Delle Pietre Antich e- , 
publicada em Roma no a n uo de 1828. tra t ando do cor al clt z o segut nte : 

« Questa sostanza si e fatta appa. r Í:ener e a. tu tt i i r eg-ui de ~ la n a t nr a : 
Alc]!nl l' hann o creduta minerale, a lt ri vegetale, ecl altr t amn;1ale. 
T eofrasto i nclinõ <L crecle rla pietl' a poiche parla ndo dei corallo dwe 
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peixes petrificados ( 16 )1, pemlas ( 16 ) e ostras ( 17 ), objectos cuja for

mação guardam-J:hes os -segredos as profundezas do n'lar ( ' 8 ); quem· 

la sostanza clel medesimo si avvioina aquella clelle pietre, oh e il colm·e e 
?"OSSO e la forma e·cilindr!ca in crualcJre parte somiglíarrte a\le r ad:ici. 
Ovil; credette pianta, e perció disse, ch.e il cot·al~o ê una molle e?"ba 
sotto !e acg:ue, ma esposta all' a?· ia indtwisoe. Miltí11 e con lu i ttttti 
moderni naturalisti pongono il corallo fra !e sostã.nze animali poichê 
lo v edono composto d i uo. aggregato di polipi mal'iD.'i . Il corore com une 
del corallo ê il rosso, ch.e quanto ê piú acceso, tanto e piu stimato : 
Aldini dice che vi sono coralli candidi , e che ve ne sono clé'neri, ma 
che peraltro si tengono per rarissimi. 

Il corallo qua]tlllclue siane il colore nasce sempt•e dentro il mare. 
Trovasi nel seno Persico, nel mar Rosso, n el1' Adriaticó, nel lVIedi
terraneo, ed in abbondanza nello stretto cl.i 'Bonifazio. A tutti ê noto 
l'uso che si fa del corallo., · · 

Vej'a-se agora a segu~nte interessante auecclota que se encontra em 
P. Larousse : 

" Orphée racontre, que, lorst1ue J"ei•sée e11>t debarrassé re mon4e de 
la Gorgone l\1éduse, dont le regard chátrgeai't eu pierre to11t ce quf 
Yru]llpTochai.t, il a lla ]nrifie1· ses mains SUl' le rivage, et y clé}JOsa la 
tête sanglante du monstre. De ce sa·ng, J'lU!'ifié r>ar Ie contact de l!a 
tête de iVJléduse naquit le corair .» 

O coral evita as dôres ele ventre, Jertiliza os· campos, priva elo raio; 
e os es]!>iritos fracos atLribuem-lh.e ainda o grande poder cl'e <\fugentar 
as sombras saLanicas. • 

(lU) Huffon dá a seguinte cl'efinição elo peixe : 
« rpesci sono animali acqnatici, i ctü caraLterisLici consistono nell' 

avere una colonna. •vm·tebrale, il sa,ng~te ?"Osso, e la ?"espi?"q,:;i'ione per 
me.z-zo cli bra.nohie. Si riconoscon pnre aUe loro natatorie guernito 
di raggi, e alle ~cag li e on& .hanno revesti ta }'a pel~e, ma qüest'i due 
caratteri non s1 trova no ]jlOl m tutte la spe01e. » 

e'6) A ·pero la resulta d'a concreção de calcm·eos de CÔl' branca levá
mente pt·ateados, no interlo1· d'as cascas de certos molluscos ace]jlhaJos, 
lameLli br:JJnchios (avicula margar~ta). 

Larousse di21 a este respeit0 o seg:uinte : 
« Les perles sont une production: ca1caiPe, ~hn'e, bri.llànte, de fo·qne 

três variable, ayant ·eu tout la nature eles coquilles·, c'est à Gfire , 
formées de carbonate ele chaux avec un pen de matiêre 'organique, et 
parti:cipant beaucoup de la na tllre de la nacre., 

('7) As ostras pe_rten_cem á cl asse . elos molluscos a;ce.p_lialos, cuja 
especie mais conhec1da e a ostrea eàul~s que. v:1ve em ostre1ras no mal! 
e tem grande consumo como genero a llmentlClO . 

(18) Lê-se no Relatot·io da commissão nomeada we lo Gove1·no para 
examinar os depositas de phosphato de cal das Ilhas de Fernando de 
Noronha : 

« No cume da collina situada perto do centro da ilha foi encon·trad:a, 
numa altura de 35 metros á.cima elo nive1 do mar, uma massa conser-
1•audo a;incla al guns indicios ~e sua estrL1CtU1'~ original e me~tl(ando 
ser p1·oveniente de uma especm do go·enero N!~~Zepora., Jj>rovavel•mente 
iclentica á. qu~ tanto ab11>nda nos actuaes rec,JJes de cor~1 d<~t ce;;.ta, d~· 
Brázil. E' interessante o facto ele estar a rocha corahfera (que so 
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depara ao sopé do granito c01n a presença de certos corpos de as

pecto e côr especiaes (13), constituidos de moleculas, que outra co usa 

não denunciam senão o resultado de grandes incendios subterra

neos C0), não pôde deixar de reconhecer que o territorio nacional, em 

épocas que a iHteHigencia do homem sente-se debil .pára fixar, 

passou por grandes abalos pl'utonicos (01 ), em cujos destroços desap

pareceram J!lara sempre gerações inteiras, e com ellas cidades e 

rmperios, como de tudo deparamos provas na peetica Italia, c na 

formosa província da Bahia, onde, segundo affirmam. os povos 

daquella importante parte do Imperio e docum.entos o comprovam, 

existe uma cidade abandonada. 

Não era preciso, portanto, que Agassiz e outros se cansassem 

eR1 preclamar verdades tão erementares como as que têm relação 

pôde fo1'mar-se debaüo das aguas do mar) na al tura de 35 metros, 
por: que elle prova qJle numa er>ocha r elativamente moderna a ilha 
soff1•eu um movimento de sublevação, que não só augmentou a sua 
a l tura, como tambem a sua área . Este facto dá tambem a medida da 
importancia do mesmo movimento. Diver5os re talh os pequenos de 
rocha calcarea existentes em varias pontos da llha ele Femando de 
Noronha pPovam que ella tambem pa1·ticipou do, refe rido movimento . " 

( 19 ) A presença de barro vermelho n a e acosta e úo alto das mon
tanhas é indicio vehemente de ter h avido em epocas· r emotas suble
vações plutonicas devidas a g-randes incend·ios subterraneos, verdade 
que não póde ser objecto de duvida, á vista ela potassa ne lle con tida 
e da côr ver melha ou roxeacla que lhe é peculiar devida ao fogo. 

No barro vermelho encont1'am- se ordinariamente, de envolta com 
fragmentos de ferro e outros metaes, certas substancias que denunciam 
a existencia de depositas mineraes no centro da terra, como ~ejam 
esmeril, pyrite, partículas ele quart~, e outros corpos de origem pluto
nica. 

(' 0 ) O calor existente no centro da terra provém ele massas de 
betume, enxofre, carvão de pedra. ou qualquer outra substancm c~m
bustivel em estado de infiammabiliclade pela compre.ssão e calonco, 
verdade que é confirmada não só pelo máo ar das min<:s e g rutas, como 
pelas fontes ele aguas mineraes e thermaes e pe los volcoes. 

( 21 ) Depois das viagens e considerações elos sabias, e das suas grandes 
descobertas a Geoloo-ia tem inteiramente mudado, e presentemente 
funda- se e~ bases soÍiclas, em principias certos. Uma ~as bases, e at~ 
se póde dizer o principio fundamental de toda a Geologm moderna:, e 
sem duvida a theoria elo calor· central tornada classwa por Mr. eordter. 

Si esta theoria é ve1·dadeira, a pa1·te central do nossó globo está 
aotualmente em· fogo. 
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cmm o assuntpto de que se trata, quando nos acontecimentos de 

hontem na Hespanha,. na Jamaica e na risonha ilha de Ischia 

encontra-se a confirmaçãm de semelhante these. 

Demonstracl0, c0m0 se acha, que 0 territ0ri0 brazileiro passou, 

em époc-as que se perdem na n0ite eles tempos, per abales plute

nicos, que e utra cousa não são senão o resultaclm cl0 choque elas 

substancias mineraes em CG<nbustão no centro ela terra (" ), verdade 

que encontra cabal confirmaçã0 nas fontes ele aguas conhecidas pelo 

nmme ele caldas, e nesses yolcões (23 ) que a Europa e a America 

(~ 2 ) Bo-ubée - Geologia ElementC//1· : 
« Quando nas rochas se encontram g-ré!as ou rachas, que comnm-. 

nir.am até a Sttperlicie elo tet'L"eno, a quelles 'apares s ahem facilmente' 
ma-s qmtnclo não têm sahida. n~ccnmn l am-se nas cttviclacles internas• 
como acon tece no reservatcHio elas machinas ele vapot· ; aj mtam- se, 
comprimem- se ate que, excitados pelo gTancle calor que apanham, 
possam fttral', levantar - se ou abt•il• a codea te r rest r0 que os retem. 
pt·esos . No p1·imeit·o caso forma- se um vulcão ; no segundo um m onte, 
m ais ou menos elevado ; no u tirno uma clesloca.ção qua lqtter; a maior 
parte ela-s vezes só ha rachamentos internos, donde r esultam os tene
motos. 

Demais, podem-se cita1· factos que compt·ovem esta tbeol'ia ; conhe
cem- se clivet•sas sublevações el e montes, que têm havido no nosso 
tempo e que bastam para o demonstrar. 

l'i!l'. ele Hum hold r efere uma SLtblevaçã:o que em 1759 eleYou no 
Mexico um extenso t erreno a té 500 pés ele altur a. 

Este phenome no precedido ele tremores de ter ra, foi seguido ele 
grandes aberturas no tel'l'e no levantado, e elo ap}ntrecimento ele um 
no vo vulcão chanutclo JoJ""!tl~o . 

Em '1707 viu- se no a rchipelag-o greg·o l evanta1·-se gradualmente uma 
ilha ; pôde- se seguir com exacticlão a marcha elo phenomeno e no·tar 
cada dia o sett c ,·escimento . 

Em :L6 ele Ju nho ele 18'11 appa~·eceu um pequeno ilhote que poded<t ter 
uma legua el e circumfer ·nc1a. (com uma especie ele lago no centro, 
com munic::tnclo com o mar· po t· um dos la d os) ao Sul elo Pico elas Cama
I· inhas ou Pon1.tt ela Ferral'ia na llha ele S . Miguel, co usa ele uma, nüiha 
da costa . Em i538já no mesmo log-:u· tinha appareciclo outro 11hol e, 
quas i do mesmo tamanho. 

Em 1822 no Chile , dep ois tle um grande terremoto, que snuvertcu 
varias cida des . sonbe- se com a maior ce1· te~a. , C[lle uma mui gn~nde 
extensão de terreno se tinha consideravelmente l evanlmclo. 

ll'inalme1üe to elos sab r~m da · apparição da llha Nc1"ita, elevada tle
lmixo elos olhos, <'ll"l 1731, entre a Sicili :t e Africa . 

Não cM·ece mais para acr·ecl ital" a possibilidacle elas sublevações, 
cle1•enclo-se a i sso sem duvida á fot·mação da maiot· pane dos m ontes; 
comtuclo, alguns existem que pr·ocedem ele outras causa·s . , 

( 2 3 ) Leyme1•ie - Elements ele mineralogie e f; ele geologie : 
« Un volcan u 'eEt q,ult•e chose qu'un conduit qui penetre pt·ofon~ 
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admiram, íesta daí ao leitor ligeira noticia das diversas camadas 

geologicas, que semelhantes acontecimentos deixaram de sua pas

sagem pelo territorio nacional. 

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

a) terrenos archeanos. 

b) )) palaeozoicos. 

c) )) carboniferos. 

d) )) triasicos. 

e) )) cretaceos. 

fJ )) terciarios ou quaternarios ('~). 

Os 1°9 occupam toda a costa do Imperio de Norte a Sul; os 2os 

seguem a mesma direcção e com elles se confundem na linha de 

Oéste; os 3°9 e 4°9 demoram nas proximidades da linha equinoxial, 

estendendo-se pelas immediações do rio Amazonas e seus affiuentes, 

bem assim pela Lat. 20° 3o0 na direcção das Províncias de 

S. Pedro, Santa Catharina e Paraná, procurando no rumo de Norte 

as Pwvincias ·de S. Paulo, Rio de Janeiro, Espírito-Santo e Bahi_a, 

onde aquelles formam depositas de naphta, petroleo e outras sub

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

mamú e outros pontos; os sas occupam o territorio comprehendido 

na Latitude 1°1 a Oéste dos xo•; os 6o•, finalmente, abrangem todo 

o perímetro que demora a Oéste -do Meridiano do Rio de Janeiro. 

dement da ns ·la sph êre d'activité du feu central et qui s'ouvre à l'~~te
rieur par une bouche ou cratere par laquelle S?rtent des mat1eres 
étrangêres au sol superficial et portant plus au moms la trace des effets 
de la chaleur intérieure de la terre. 

Les volcans offrent donc une preu ve directe et des plus frappantes _de la 
réalité d'une communication de l'intérieur du globe avec l'ex:tér1eur. 
Tons les volcans ont d11 commencer pas d'énergiques tremblement de 
terre, à la suite desquels le sol s 'est ouvert. » 

(H) Esboço da carta geologica do B1·azil pelo profess~r Orvi1le A. 
Derby. 

2 
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Ora, por todas essas differentes camadas geologicas de f0rmação 

antediluviana, dispostas .uNas l10rizontal, outras verticalmente e 

varias em ordem ofuliq ua, segund0 o' movimento plutoni:C0 operado 

nas diversas ép0cas d ecorridas ela constituição do globo e~), é que 

se acham espalhadas as diversas jazidas de mineraes e metaes de 

todas as especies c0m que a natureza afortunou a nação brazileira, 

cujos interesses mais do que nunca reclamam a mais séria a ttenção 

de todos os seus filhos. 

( 2 ") Boubée apresenta o seguinte quadro da formação das rochas e 
terrenos que constituem a massa do globo . 

FORMAÇÕES PRINr.IPAES DHNOl\tr · SUIJD IYISÃO DOS TEHnU N OS El!l 27 
NADAS SEGUNDO A 1\QCUA Gil UPOS FOP.hiANDO 'rODOS A ESCALA 
MAIS CAHAC'J!ERJSTICA GEOGNOS'fiCA 

Po;;t -diluvium I l 27. GI'Upo diluviano moderno . 
----------------------~I 2~6~-~P~o~s~t-~d~i~lu~v~i7u~m~,~si~c~il_-~e--to_u_l_. _ 
Diluvium :E-I \ 25. Cascalho diluv iano . 
--------------------~ Penedos erraticos. 

Calcaroo grosseiro · doce suporior. ~- ~ 
23 . Gmpo do calcaroo grosse iro r; e ) 

2> Grupo do calcaroo d'ugua ( "'>-3 

-------------·---' parisiano. __ <;_·_<;_ 

C ré 21.. Crt\ Lufau o ct·ó vordc : 
l 20. Grupo 'voaldinno o nooco-
Í 22. Cré bt·anco. ) 

------------------..:\ miano. 

Oolitho E 
18. Gt·upo oxfot·d iano . · ~

. 19. Grupo post-laudiano . 

F. Grande oolitho . > ~ 

- - -------------....: ~~~_: : __ ~~fo_l ~-~~-o--i~n-ro_t_·i_o~r· ___________ l i 
I ·14 . .Marnos do varias co r·os . ~ 

Grés listrado D :!3 . Muschr,leal. :s· 
112 . li rés 1istado. 

H. Zeehstoin e gt·és vosgiano. 
· !.0. Schisto bituminoso. 

I 
i 9. Grupo cat·bonico. 

Grauwacho C i 8. Antigo grés vermelho. 

I 7. Ca lca t'CO montanha. 
____ ----------------------~~· _6~-~S~e_h~is_t_o~o~g~t·~a7u,~Y~a7c_k~e ~- ------

5 . Gl'llpo dos caleiphyros. 
::1 Micaschisto B t, .• Grupo dos pbyUados. 

,,; . ----------·----------..c _3~·--,G~r_u.:.p_o_d_o __ m __ ie_a_s_cl_ü_s_to_. ____ _ 
-< l 2. Gnoiss . 

A. L Granito massiço. Gra&i Vo 
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O Brazil p0ssue em grande pmfusão 0s seguintes mineraes, me

ta\OS e pedras preci0sas : 

1) - areias de t0das as qualidades, almagre, gess0, tabatinga, 

ka0lim, terras para fabricaçã0 de l0uça, ditas para adub0 

de campes, c0m0 os ph0sphat0s, marnes, etc., etc., e tedas 

as substancias uteis á industria ceramica. 

2) ·- granites, marmeres, crystaes, pederneiras, graphit0, pl01n

bagina, pedra calcarea e eutms. 

3) - mercurie, enxefi,e, pedra-hume, salitre, sal-gemma, cinabre, e 

tedes 0s sulphat0s c0m base metallica. 

4) - turfa, Iinhit0, schistes betumin0s0s, petmlee, naphta, anthra

cite, carvão de pedra, azeviche e 0u tras su bstancias fosseis . 

5) - ferr0, chumb0, zinc0, estanh0, antimenio, manganez, c0bre, 

prata, platina, 0ure (' 6), e 0utres muitos metaes precieses . 

6) - agathas, granadas, topazies, termalinas, saphiras, amethistas, 

0palas,_ ceralinas,. esmera:lclas, rubis, ceraes, pemlas, e 

uma prodigiosa quantidade d~ diamantes de tedos 0s 

tamanhes, côres e bellezas, nã0 fallande em um s·em 

numero de pedras preci<~sas que se encentram espalhadas 

por tecla a parte, attestancle a grandeza e pujança deste 

Im]'lerio. 

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

dish·ibuiclas do seguinte med0 pelas Previncias abaix0 menci0nadas: 

)

Pessue petmlee, carvã.e ele pedra, talce, amiante, 
AMAZONAS....... 0ur0 e product0s chimicos de todas as 

qualidades. 

(' 6 ) « O ouro apparece ordinariamente em v~ias de pyrite, em ditas 
de qu art~, em camadas ele qua1·tzito ferrugmoso (ltabinto), e ez::t 
ca scalhos e areias supe1·ficiaes, sendo os primetros os .melhores e ma1s 
ricos, como os do Morro Velbo, Cuayabá, Santa Barbara e outrú~; se
o- uinclo- se os de quartz e os de itabirito, como os de G~ngo Secco e 
~faquiné, etc. etc., e em ultimo lagar os ele cascalhos e arel1J-S·" 
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pARÁ ..•.• ~ •.•.•. Possue idem, idem, idem. 

}

, Possue ferro, prata, platina, zinco, arsenico, 

MARANHÃO .. . , . . • . cob~e, ou~o, carvão de pedra e outros 
mmtos mmeraes e metaes. 

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

PIA UHY. . . . . • • • . alvaiade, ferro, chumbo, prata, ouro e 
. outr0s metaes. 

EARA.. ........ . C 
. ~Possue salitre, nitro, carvão de pedra, cobre, 

ouro, prata e outros metaes prectosos. 

RIO GRANDE DOI 
NORTE ........ -~Possue salitre ferro, oum e outros metaes. 

\Possue ferro, iman, chumbo, ouro, carvão de 
P ARAHYBA ......• ~ pedra, enxofre, salitre e lindos crys-

( taes de rocha. 

~
Possue mannores, crystaes, ferro, cobre, ouro e 

PERNAMBUCO •• , • 
outros metaes. 

A 
, ~Possue linhito, carvão de pedra, ferro e outros 

LAGOAS •......• 
metaes. 

SERGIPE .•.•...•. Possue ferro, prata, ouro e outros metaes. 

~
Possue productos cnimicos, salitre, g,raphito, aze-

BAHIA........ .. viche, petroleo, napbta, linbito, carvão 
de pedra, ferro, cobre, ouro e diamantes. 

E S ~
Possue salitre, ferro, oure, crystaes, saphiras, co-SPIRITO- ANTO. 

raes, diamantes e outras preciosidades. 

'MUNICIPIO NEU-~ 
TRO ........ .... Possue arsenico, ferro, chumbo, prata ouro e 

outros metaes. 

~
Possue carvão de pedra, ferro, alumina, ouro, 

RIO ,DE JANEIRO. 
prata e pedras preciosas. 

S. PAULO,...... . ~
Possue carvão de pedra, ferro, cobre, chumbo , 

prata, platina, ouro e diamantes. 

ARANA, ... ,, ,,, r . ~Possue mercurio, carvão de pedra, ferro, prata, 
.. · çobre, ouro e dia~ua,nte§. 
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SANTA CATHA-~Pessue pedra calcarea, carvão de pedra, ferro, 
RINA •. ,. . . . ... platina, nickel, manganez, prata, ouro, 

perolas e outras preciosidades. 

. ~Pessue marmores, crystaes, turfa, carvão de pedra, 
S. PEDRO DO SuL. ferro, zinco, cobre, prata, ouro e pedras 

. preciosas. 

!
Pessue ferro, estanhe, chumbo, zinco, cobre,· anti-

MINAS GERAES . . monie,prata, platina, ouro, diamantes e 

·grande variedade de pedras preciosas. 

~
Possue ferro, cobre, eu»o, prata, platina, dia

GOYAZ, ..... . .• . 
mantes e outras preciosidades 

MATTO GROSSO .. Possue idem, · idem, idem .· 

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

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

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

que no interior da Província ele Porto Seguro, no seu districtp con
finante com a Província elo Espil·ito Santo, havia pedras preciosas, 
mandou no descobrimento dellas a Sebastião Fernandes Tourinho, o 
qual navegou com muitos companheiros pelo rio Doce, e por um braço 
acima que se chama Mancli, onde desembarcou, caminhando por 
terra muitas leguas, chegou a uma lagôa, a qual por grande chama
ram os Gentios Boca do Mar, e I•assando adiante, por setenta leguas 
de distancia, chegaram até onde no dito rio Doce se met i e outro cha
mado Acesi ; atravessando, e caminhando pelas suas marge ns cin
coenta le!l'llas, achou umas pedreiras com pedra s de côr indistincta 
entre verae e azul, e aflhmaram os Gentios, que do cume dellas se 
tiravam pedras mais coradas, e outras, que segundo a fôrma, com 
que se explicara m, tinham ouro ; e ao pé de uma serra coberta de ar
voredo, que tem uma leaua de comprimento, achou uma esmeralda, 
e outra safira mui perfeitas ; setenta leguas adiante encontrou mais 
serras, de que se tiraram outras pedras verdes. 

Cinco leguas ácima viu outras, em que depuzer~m os Gentios haver 
pedras ma1'àres, vermelhas, e verdes ; ma1s ae1ma achou o'!tra ser
ra toda de crystal finíssimo, e foi certificado, .que nell a haVla umas 
pedras azues e outras verdes mui rijas e resplandecentes : com estas 
informações, que trouxe Sebastião Fernandes Tourinho,_ ma?dou o Go
v ernador por Antonio Dias Adorno fazer outras exper1enc1as, e co
lher as mesmas noticias, com a inclividuação, de que ao pé da Serra 
de crystal, para parte de Léste , ba~'ia esmeraldas, e para a de Lésoeste 
safiras ; posto que elas que trouxe umas e ou&ras estavam ainda impel'
feitas, ou pouco ma duras . Estas pedras, e as que trouxera S~bastião 
Fernandes Tourinho. enviotL o Governador a El- Rm, porem pela 
fatalidade da Monaréhia com o dominio de outro Príncipe, se não 
tratou )Ilais destes descobrimentos ; e por ficarem o~ lo~ares referi-
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subiçio valor á industria 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 ~errenos e .os c~minhos, de fórma que os · 
não poderam acertar depOis nas mmlas JOrnadas que se repetiram 
nesta diligencia. >> 

E' de outro notavel escriptor a seguinte noticia : 
«Correndo o anno de 1573 Sebastião Fernandes Tourinho, subindo 

pelo rio Doce, teve a intrepidez de se embrenhar p elo sertão da Pro
víncia de Minas Geraes, e depois de descobrir jazidas ele ouro e de 
esmeraldas, abrindo caminho por entre matas virgens, se,.guiu G curso 
de varios rios, e descendo pelo J equitinhonha se foi á J:Sahia apre
sentar a o Governa dor general do Brazil Luiz de Bl'itto e Almeida, 
as amostra s elos preciosos descobrimentos que fizera, e contentando- se 
com a gl01•ia de se tet· sabido bem daquella em preza, deixou aberto 
aos d emais o caminho par a ultimal-a. Passados tres a nnos, no tem
po em que os sertanistas Dias J.\[a rtins Cão, Ma rcos d ' Azeredo Cou
tinho, e out ros m enos conhecidos fazia m estradas nos sertões de Mi
nas para captivarem os Indios, antes do que para descobrirem m etaes 
e p edras fina s, Antonio Dia s Adorno, seguindo o exemplo de Sebas
tião Fernandes Tourinho, subiu pelo rio Crica ré , depois ele have1· apor
tado em Caravellãs com uma Companllia de Portug uezes e Brazilei
ros, e 400 Indios conservados n aquellas m atas e rios, e tra nspondo 
as serra s foi a té a ~agôa Vupabuçú, e vottou tambem pelo Jequiti
nhonha. Em 1598 D. F1·ancisco d e Souza, entã o go vernador general, vi 
sit ou as Província s do sul na esperança de excita r os Paulistas a fa 
zer~m novas expedições e descolJr ime n:tos , porém não lhe aconteceu 
como cuidava . e só em 1662 se aventuraram Augusto Ba rballw e F er
nando Dias Paes a. penet t·at· nos sertiies ao norte da villa de S . P a:lllo. 
Barbalho trouxe esmeralda s, e Paes descobriu o rio Itama r a ndi"ba em 
cujas areias se achava om·o de envolta com p edra s preciosas . Seguin
do a s informações que daquelle descobrimento dera m um e outro, o 
.Governador g er a l do Brazil, A ffonso Furtado ele Mendonça, encarre
gou a Fernando Dias Paes ele i r outra vez em clescobdmento de esme
ralda s. E com effeito este intrepido sertanist a emprehencleu uma nova 
exploração, pesquizando e fazendo cavas por o nele quer que passava 
ate chegar ao Serro F r io, onde tirou gea ndes b eneficios do rio Anho
nhecanhuva e do Itamara ndiba. Como depois deste feito deitas.se até 
a lagôa Ve,<>pabuçú assig·nalacla no rGteiro de Marcos d'Azeredo Cou
tinho, viu-se desamparado da maior pa·rte dos seus e obriga do a vol
tar para a Província no cabo de 7 annos de continuas índag ações e 
jornadas, e veiu mor rer n a s maegens do rio Guaicuhy ou das Velhas, dei
xando a Manoel Borboa Gato, seu genro, a s pedeas que havi.a colhido 
e jun·tamente o seu roteiro, instrumentos de m >ineea ção e munições . 
Seu irmão Ga rcia Rodl'igues Paes , em considera ção dos serviços feitos 
ao Estado 'pelo defunto, foi condecorado com o título de capitão-mór 
elas minas de esmeraldas em 1683. Arthu r d e Sá e Menezes, no tempo 
em que governava o Rio de Janeieo e as t erras do Sul elo ~razi l , teve 
ordem de El- Rei D. Pedro 11 pa ea promover os descobnmentos, ·e 
com effeito nisso empreg ou em 1692 Ant<?nio Rodrigues Arzão e Ca rlos 
Pedrozo da Silveira . Nos annos segumtes Bartholomeu Bueno ela 
Silva, Mio-uel de Atmeida e Manoel Garcia Vel ho alistn.ra m gentes nas 
villa s 'uafaes e se embrenharam nor sertões com intuito de fazerem es
cravos, si por ventura descobrissem minas de ouro . Arzão tomando 
ao 0riente das minas foi ter á çapitania. elo Espírito· Santo, sem 
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prata, (2~), não fallando nas lavras diamantinas do Abaeté, J3ag<;~.

gem (29) e Sincorá, resta que os poderes constitnidos da nação tirem 

que em tal pensasse, e apresentou á Camarada 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 mostt•ou a o 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 
.Christ.o, e teve o titulo de Moço Fidalgo. D. Rodrigo de Castello 
Branco, superintendente das minas, querendo tambem ter parte na 
gloria do descobrimento das esmeraldas, achando- se junto ao Rio 
Guaicuhy ou das Velhas, 1quiz obriga1: Manoel de Borba Gato a dar

·lhe parte do provimento que lhe havia deixado Fernando Dias Paes; 
levantou- se entre elles 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 viveü com os selvagens de que 
veia a ser chefe . Morto D . Rodrigo de Castello Branco os Paulistas 
que o acompanharam se dividira,m, e as boiadas que levavam para se 
sustentarem se derramaram pelas margens do rio S. Francisco, en
tão ainda despovoadas, e foram a origem de numeroso gado vaccum que 
nellas ainda se obser va. O Governador do Rio de Janeiro, Ai·thur 
de Sá e Meuezes, vizitando aquelle paiz em i698, offereceu a Borba 
Gato o perdão em nome de E l-Rei, com a condição que lhe diria onde 
se achavam as ricas minas de Sabará que elle havia aescoberto, condi
ção que Borba Gato aceitou, e chegou depois a ser Tenente Genera,l. 
Desde então em diante um sem numero de aventureiros exploraram 
por diversos pontos o paiz das minas. Salvador Francisco Furtado, 
Matheus Carclozo, Domingos do Prado, 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 
par te do Brazil . Segundo o que se dizia das terras auriferas, ordenou D. 
Pedro II que se estabelecessem fundições de ouro, onde quer que se 
julgassem necessarias para a arrecadação do quinto. Porem os Pau~ 
listas, os Europeus e os demais aventureiros que para alli haviam con
corrido com a cobiça e desejo de se eurequecerem, não conhecendo 
outras leis senão as da força e da licença mais desenfreada; estavam 
bem l onge de obedecer as ordens elo Soberano : nenhum quiz estar 
pelos regimentos feitos por Arthur de Sá e Menezes. nem reconhecer 
as pessoas encarregadas ele os pôr em execução . D'onde resultaram. 
guerras intestinas e crueis que se perpetuaram entre as differentes 
r aças.de que constava a população . » 

( 28) E' da Corographia do Brazil peloDr. Joaquim Manoel de Mac-edo · 
a seguinte noticia : 

«. E' tradicional a crença na existencia, aliás ainda não verificada, 
de grandiosas minas de prata, que no seculo XVI Roberto Dias, descen
dente do celebre 8aramurú, se ofierecera a most1·ar onde se achavam, e 
cujo segredo real ou imaginario levou para a sepultura por não ter o 
Governo da metropole se prestado a dar-lhe o ,titulo de Marquez das 
Minas que elle ped1a., 

( 29 ) Os maiores bl'ilhantes até hoje conhecidos são: o do Príncipe 
de M~tan em Bornéo, pesando 3~_D quilates ou 61 gramJ:!laS 50, de valor 
supenor a 12 milhões ; o da coroa de França, conhec1do p7lo nome de 
Regênte, pesando i36 quilates, ele grande belleza pela sua forma e Iim· 
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de tantas preciosidades que par ahi se acham abandonadas a 

neC!'!SSaria aproveitamenta, mediante as Índispensaveis facilidades, 

e animação bem de mister em tãa importante ramo de riqueza 

nacianal, torna-ndo a indust;ria da mineração procurada, mediante 

uma !.ei que harmonize os direitos do Estado com os dos propl"ie

tarios, bem assim creand0 novas Escalas de minas em varias 
r 

pro~incias, onde se habilitem engenheiras que dirijam as empre-

zas de mineraçãe, e instFUam as aper-arias. nos respectivas trabaihes, 

devendo lem.brar-lhes, que a Australia engrandece-se diariamente 

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

carvãe, o Perú cem as que p0ssue de salitre e guana e assim mui

tas outras, . e ]Dar ultima, que de ·todas. as industrias esta é a uni c a 

que engrandece e eleva as na<;Jões, pela razão de levantar cidades 

na meio das desertos, alim"entando a0 1nesmo tempo varias outras 

que lhe sã0 auxiliares ou dependentes, com0 as que entendem 

com . a fabricaçã0 de polvora, c0m 0 prepar0 de C01Jros, cordas e 

outros obj ectos, conforme melhor se pó de ver do seguinte trech0 

de uma Me mor ia escripta por José Bonifácio de Andrada e Silva 

sobre a mineração de Portugal : (30) 

« A mineração nutre e sustenta numerosas famílias, que par 

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

desertos, se entregariam á inercia e aos v,icios seus filhos. Ella 

pidez, e de valor de cerca de 5 milhões; o Koa,inoor ou 1J1ontanha, de 
luz, ·descoberto na India, pesando i86 quiilates; o Estrella, do Sul achado 
na Bao-a<>em em Minas Geraes, perfeitamente crystallisado, pesando 
254 q:;_il'ates ou 52 grammas, e o co.nhecido pelo nome de - Brilhante 
do R ei de Portugal-pesando .120 lnlates, descoberto por tre.s degrada
dos no Abaeté, Província de Mmas Gcraes. 

(30) José Bonífacio alludia ás minas que Portugal possuia em 
S. Paulo, ·a:s quaes n~o obstaate te~•em sido as . primeiras que se desco
briram naquelle tempo, ainda hoJe acham-se abandonadas, como se 
póde ver de outra memoria que vai transcripta em outro logar. 
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povôa montanhas escalvadas e charnecas im1teis, e as apinha, 

com o andar do tempo, de aldeias, villas e cidades. Ella 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 m ineração augmenta o cabedal metallico da nação, que pôde, 

sem diminuir o precizo para a agricultura e fabricas já estabele

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

canaes, portos, pescarias, plantio de bosque::s e outros objectos 

importantes, de que tanto precizamos. Ella fomenta mui particu

lm·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 

consumo 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 histeria 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 elles de proprio fundo 

é precaria a existencia e liberdade de qualquer Estad'o. 
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As minas, pois, fomentadas e administradas sabiamente poe.m 

em circulação riquezas imm.ensas debaixo de fórmas diversíssimas; 

abrem novas fontes sempre perennes de nutrição e soccono á la

votmi., ao cmnmercio e ás artes; cream e sustentam um grande 

numero de b raços ; e diminuindo a vagabundagem e mendicidade 

elas comarcas, firmarn o socego e segurança publica; espalham lu

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

gmentai? en1fim a dignidade do homem social pelas victorias que 

obtem diariame11te contra a natureza, muitas vezes madrasta, exe

cutando machinas e trabalhos portentosos. Isto que nos prova a 

historia rnoderna, se confirma pela antiga, pois que os povos mais: 

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

thaginezes e Romanos, da lavra d e suas rn.inas tiraram m.uita 

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

Do que fica exposto benl se vê que tudo o que não fôr dotar a 

im:cl.ustria mineira com uma lei que harm.onize os iijlteresses elo des

·cobtidOT com os elos proprietarios de terrenos, definindo ao mesmo 

tempo os elo Estado, além ele outras providencias auxiliares, 

· como premias, tarifas :protectoras, isenção de direitos para ma

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

será penleir tempo, será retrograelar etTl vez de marc11ar cotn passo 

firm.e em. eleman<ila ele um porvir grandioso, qual o a que v 

.Jmperio tem direito como nação de primeü·a ordem. 



DICCIONARIO 

GEOGRAPHICO DAS IVIINAS 

::b O BR.A.ZIL 

PROVINCIA DO AMAZONAS 

Lr&HTES 

Esta província é limitada ao Norte pel a Guyana Ingleza, e Ré
publicas de Venezuela e Nova Granada ; ao · Sul pela Republica 
da Bolivia, e Pro víncia de Matto Grosso ; ~~o Oriente pelo Pará, e 
Guyana Ingleza ; ao occidente pel as Repnblicas do Perúe Nova 
Granada . 

POSIÇÃO ASTRONOMICA 

A Lat. do Amazon.as é de 5o :1.0' boreal, e de i0° 20' austral; a 
sua Long. é só mente occidental, entre 13° 4o0' e 32". 

CLIMA 

O clima desta J?rDVincia é quente, muito chuvoso e ~umido, 
sendo durante o dia e a noite o calor suavisado quas1 sempre 
pela viração . 
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CO l\'IA HCAS 

f ,a CAPI1'AL 

Município. · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Man{IOs. 

2 . a. SOLIMÕES 

Egu . 

3 . a. RIO NEGllO 

Barcellos. 

((,." P ARINT INS 

Parintins e Maues. 

Õ. n ITACOATIAllA 

Itacoatiara . 

6 ." RIU i\IADE!llA 

Borba e Manicoré. 

JAZIDAS MINERAES 

. Cararaucú.- Este rio n é\sce na serra de Maduacaxés que 
separa o Brazil da Republica de Venezuela, corre n a direcção àe 
Norte a Sul e vai lançar-se no Rio Negro perto das ilb as de Hia
haanas . As terra s das margens do rio de qne se tra ta, prestam-se 
á fabricação de cimento, pela particularidade que apresentam de 
se petrificarem ao menor contac to com agua. 

Cayary.- Demora este rio nas proximidades do Hyapurá 
ou JapLuá. E ' abnnda·nte em su.lphureto de rerro. 

Hyapu.rã. ou Japurã..- Communica-se es te rio com o 
Orenoque, e serve ele limite ao Br.azil . Possue minas de ouro, que 
nunca foram exploradas. 

Hyat.apú.- Es te rio é affinente do M<ltuman. E' rico em 
sulphurebos, sulphatos e nitratos de todas as especies. 

Içana,- Nasce este rio em territorio pe'rteJJcente an ti ga• 
mente aos Estados da Hespanha, juntando-se com o Rio Negro nas 
suas cabeceiras. E' abundante em talco . 
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Jap~á.- Veja -Hyapttn í. 
1\<.ladeira.- Nasce este rio nas vizinhancas 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. Possue carvão de pedra e ouro. 

Munduricani a . - O territorio conhecido por este nome 
demora entre o rio Tapajoz e o Madeira, e foi occupado outr'ora 
pelos indios da tribu :M:undurucú. No centro desse territorio en
contram-se jaz idas de ouro. 

Nhamundá .- Veja - Ya.mwndâ. 

Napo .-Nasce este rio no Perü, e lança suas aguasno Ama· 
zonas. O Dr. João Martins da Silva Coutinho affirma ter visto 
lindas palhetas de ouro apanhadas no mencionado rio. 

Em 1637 Pedro Teixeira, subindo por este rio, foi ter a Quito 
com 70 so ldados e 1 . 200 índios . 

P aranatioga.- Veja- Tres BaJTas. 
Parintins .-Aldeia na comarca de Borba, entre os rios 

lVIadeira e Tapajóz. Todo o territorio da aldeia apresenta indícios de 
conter carvão de pedra. 

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

Rio Branco.- Este rio nasce na serra Paracaima, e con
funde suas claríssimas aguas com as do Rio Negro. Na serra dos 
crystaes, que lhe fica nas vizinhanças, encontra-se crystal de 
rocha, esmeril, pederneira, sa l e ouro, presumindo-se que haja 
ferro, em consequencia da facilidade com que se oxidam as pedras 
a!li existentes . 

Rio Ne~·ro .- Na margem esquerda des te rio está assente a 
Cidade de Manáes. Presume-se, com bons fundamentos, que exis
tem minas de carvão de pedra nesse rio, sendo certo que encon
tram -se no districto de S. Pedro sulfureto de ferro e pedra de 
amolar. 

S. Manoei. - Veja-T·1·es Barras. 
Solb:nões.- E' conhecida por es te nome a parte do territorio 

do Amazonas que, se estendendo além do Madeira e Urubü, vai 
confinar com o rio Javar y. . . 

Entre os rios Teffé e Jutah y enc@ntram~se JaZidas de taba 
tinga, e amianto de varias cõres, cuja exploração não tem sido 
tentada até o presente. 

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

Sucu.ry.- Lagôa situada ao sul de Obidos, distante 20 milhas 
do rio das Trombetas . Em tres Jogares differentes, mui pro-
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ximos da Ia gôn, existem minas de carvão de pedra. Por meio 
de um cn nal·que communique a la gôa com o rio, a lavra de tão 
preciso mineral . póde ser de immenso alcance para o paiz. 

Tapajo.z.- Este rio é affiuente do Amazonas, e foi desco
berto em i 7lJ,6 por João de Souza e Azevedo, quando viajava de 
Matto Grosso para esta província. Possne minas de petroleo e 
carvão de pedra. 

Tres Barras.- Conhecido tambem pelos nomes- S. Ma
noel e ParanaLinga,:demora es te rio nas immediações, pouco acima 
do Salto Grande, do Tapajóz, cuja foz foi descoberta em i747 por 
João de Souza e Azevedo, e seu curso reconhecido em i819 por 
Antonio Peixoto de Azevedo. 

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

Este rio · corre tambem pela província de Matto Grosso, atra
vessando o município banbado pelo Arinos . 
Tron::~.betas.-Conbecido pelo nome de Oriximina, este rio 

é o mais caudaloso dos que se juntam com o Amnzonas, entre o 
rio Negro e o mar. Possue mineraes áe todas as especies em 
grande abundancia. 

Yamundã..- Este rio demora distante do Amazonas H) 
leguas subindo-se pelo lado direito .do IJ.'rombe tas. Nag suas cabe
ceiras existe um lago, onde se eJH.:on tram umas pedr&s verdes de 
varias feitios. que se suppõe serem formadas de um barro que 
petrifica -se n'agua. 

Conhecidas pelo nome de Puuraquitan, passam por ser as ver
dadeiras p,edras neofriticas, que as Amazonas davam aos homens 
que com ellas communicavam UU1l\ vez ao anuo; sendo ce lebre o 
rio por ser o ponto escolludo por ellas para as SLWS investidas 
contra o famozo Orellana, seu descobridor. 

Possue carvão de pedra. 
Yquicõs.- Este rio demora entre o Yuruparé e o Japurá. 

E' abundantissimo em minas de ouro. 



DO AMAZONAS 5 

APPENDICE 

1\'Iin.eralogia 

• Sendo as producções naturaes desta província as mesmas da 
do Pará, procure ver o leitor o que a respeito de tão impor tante 
assumpto aclw-sP. naquella publicado. • 

( Joaq~âm 1lian oeZ de. ilfacecl? . - COROG ltl\PHI ,t DO BRAZIL.) 

«Está aindn r eservada a glo ri a da exploração-desta província; 
sendo bem de presumir abundaneia e .variednde de mineraes, 
principalmente na Guyana, no Japurá e na Mundnrucan ia, paizes 
todos que, pela natureza e disposição do seu solo, não podem 
deixar de se r vantajosamente aquinhoados. Todavia se h a de
parado com amiDnto no Solimões, entre o Tetré e Jutahy; 
crystal n;::t serra des te n ome, no Rio Branco ; esmeril na cordi 
lbeira do mesmo Rio Branco; ouro nas abas das serras do 
Japurá, no ri o Içá, m•s cllchoeiras do :Madeira e nu interior da 
iYiundurucania; pederneira no Rio Branco ; pedra de amolar 
no Rio Negro, no di str icto de S. Pedro; snl nas campinas do 
Rio Branc1J; talco no Rio Içana; tabatinga no Sol imões. Nas 
serras do Rio Branco suspeita - se a existencin e abundanc ia de 
ouro; não tendo sido outra a causa que determinou os Inglezes 
á inva ão de1sq,2, instigados pela noticia que do paiz dera Cham
burg, que lh es impingi u o lago Pirarára pelo imaginaria Parimá . 

Tambem se pres ume a existencia de ferro no mesmo R io 
Branco, pela qualidnde dus pedras em alguns Jogares . Ha d iffe
renLes qualidades de argi lla, cujn propriedade para a porcell ana 
ainda está por ex pAri menta r . . 

As barreir<•S de C~raraucú recommendam-se pe la part icrrlari 
dad e de promptarnente se petr iflcarem os pedaços que della 
desa bam, quando solapadas pelas agnas do rio . l> 

( L owrenç:> ela, Silva Ar·aujJ e A mazonas . - DrcciONARIO TOPOGRAPBico, 

IIISTO RICO E DESCR IPTIVO DA. PROV!NC!A DO A:IIAZONAS.) 

< Oono. - Nas cabeceiras dos rios Branco e Hyapurá tem-se en
contrado ouro nos terrenos de transporte, porém não se sabe si 
elle é raro ou si é ahund~nte. e nem tão pouco se conhece a na
tureza du rocha ou te rrenos cíue o contêm, ignora"Q.dO-se por con-
seguinte si h a facilidade para sua mineração. · 
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Taes são os dados que se colhem de uma informação presLada 
peio engenheiro .João Martins da Silva Coutinho. 

SuLPHURETO DE FERRO. - ·0 mesmo engenheiro refere ter en 
contrado súlfureto de ferro na província, e que suppõe haver 
abundancia deste producto, principalmente no rio Hyatapü, 
affiuente do Matuman. Acompanham ordinariamente este pro-
dueto alguns sulfatos e nitratos. • 

No rio Negro encontra-se igualmente o sulfureto de ferro nos 
vieiros de quartzo das rochas g raniticas, mas em pequenas porções. 

Informa ainda o mesmo en genhejro que do Alto Solimões 
viersm algumas amostras semelhantes ás do Hyata]JÜ, e bem assim 
do rio Caynary, que affiue pela margem esquerda do Hyapurá, 
acima da ]Jrimeira cachoeira. 

CALCÂREO E GEsso. - No Alto Puní.sencontra-se o calcareo em 
estado carbonatado, e bem assim o gesso ; sendo que este ultimo 
abunda extraordinariamente . 

Em Tapajóz, nas proximidades da vi11a de Itaituba, refere o 
engenheiro ter encontrado uma bella formação calcarea. 

Os bancos desta formação estend em-se até ás cabeceiras do ·rio 
Curunahy, braço do Marie- assü. 

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 al guns pontos sulfnreto de 

. ferro . Este rpineral parece formar uma cinta circumscrevendo a 
parte mais baixa da bacia amazonica. 

A formação calcarea dista da cidade de Santarem cerca de 42 
Ieguas, e diz o engenheiro que este producto constitue uma 
fonte de riqueza para o Amazonas, onde a cal chega por alto 
preço, custando em Mnnáos uma barrica 8/$ a 91$000 ! 

Col\IBUsTIVEIS MINERAES. - São mui raros os v estigios que têm 
apparecido na província e em alguns Jo gares d itferentes. 

Em 1861. apresentou-se um Americano ao governo da província, 
dizendo ter encontrado uma extensa formacão carbonifera nas 
proximidades da capital. Averiguado o facto ch egou-se ao co
nhecimento de que aquelle individuo não passava ue um aven
tureiro; sendo inexacto tudo o que elle relatára. » 

(Pcmlo José ele Oliveira, .- iHE~'!ORIA ANNEXA AO REL ATO R IO DO MINI~
TERIO DA AGRICULTURA . ) 

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

Linhito-terroso, margens do Solimões, a 80 braças acima do 
forte de Tabatinga ; idem nas margens do rio Javary .• 

(Lacli sláo de SoUZCú ]V[ ello Netto ·- M E MORl à SOBRE OS MINERA.ES OOM
BUSTIVEIS DO BRA.ZIL,) 
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Carvão de l)edra. 

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

« Mon excellent ami, Le Major João Coutinho, Je savant et 
aimable compagnon de voyage donné par l'ernpereur Don Pedro II 
à Agassiz pour son explol'ation de I' Amazone, est le premier qui 
ait t rouvé le terra in carbonifere dans la bassin de l'Arnazone . 

A la premiere chute ou c11taracte du Rio Tapajós, pres d'Itai
tuba, Coutinho n recueilli, dans un calcaire, des P.roductus et 
des Spi1·i{er, indiquant le calcaire de montagne, ou calcaíre car
bonifere. 

PluRieurs annés apres, le professeur -Hartt a vísité la même 
localité et a étendu à l'Est et à l'Ouest la prolongation de ce 
terrain, qui parait exister au .pied du grand massif des raches 
cristall'ines 1Jrésiliennes . 

Dans son dernier voyage, en 1871, Hartt a reconnu l 'existence 
de ce même calcaire carbonifere de l'autre côté de la vallée de 
l' Amazone, sur !e. côté nord, vis-à-vis d'Ilaituba, c'est- à-dire, du 
côté de la Guyane, entre les Rios Curupatuba et Surubin . De 
sorte que le terra in carbonifer se trouve de chnque côté de la 
grande vallée du Bas -Amazone et qu'il y a quelque espoir ' qu'on 
y rencontre un jour !e véritab le terrain houill ier, avec des 
coucbes de bouille. • 

«O Sr. major Florestan Rozwadowski, na primei ra viagem 
do vapor llfãmjó da capital da nova Província a Nauta no Peru, 
colheu varias amostras de combustíveis . Estas amostras foram 
extrabidas de urna das margens do Amazonas, na parte desse 
immenso rio conhecida com o nome de Soliffiões : algumas 
em S - Francisco Xavier de Tabatinga, 80 br aças acima do lugar 
onde existe o forte deste nome; outras em Pernate e Pebas, po
voações situadas na mesma margem do Solimões e pertencentes á 
Republica do Pení.. Estas amostras são identicas, salvo pequenas 
dífferenças ; e em consequencia do resultado dos ensaios? fora~ 
classificadas como lenhitos piciformis te1·rosos. Estes lenhitos sao 
muito impuros por conterem pyrites e argillas em grande quan
tidade, porém t1lo intimamente misturadas com ~ parte carbo;nosa 
que não é possível distinrruil-as á simples VISLa. Produziram 
pela distillação um coke p~ lveru lento com uma perda de 36 •/o; 
e 2õ 0/o de cinzas compost~s de argillas ferruginosas e calcareas . D 

( SOCillO ADE YELLOSIAJ.'<A.) 
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ANALYSE DE CARVÃO DE PEDRA DA LAGÔA SUCURY 

• Examinando-se a p·eéJUena porção de amostras que vieram 
desta localidade, conhece-se pela tex tura e brilho ditferente que 
apresentam, que estas amostras deviam tc1· sido colllidns em 
terrenos, ou tal vez em cama das differentes. Em consequencia 
desta indicação, :mbm etti cada amostra separadamente aos ensa ios, 
e estes confirmam a minlJa conjectur<l. Algumas destas :1mostras 
têm pouco brilho, sujam os dedos e têm um cheiro semell:tante 
ao carvão vegeLlll; as outras são mais brilhantes, mais compa
ctas, e friccionadas dão um cheiro de betume. 

As da primeira especie ardem vagarmam ente ao ar livre, mas 
conservam a braza por ulgum tempo, sem fumo nem cheiro lJe
tuminoso, cobrindo-se de cinzas braHcas, :1s qua es depois de 
frias, tomam uma cõr avermelhada devida a argillas. ou antes a 
grés argillo-ferraginosas misburadas com o combustív el. Carbo
nisad:~s deram um coke sem a!Leração ele fórmo, <:J uma perda 
insignificante pela cl.istillação das ma terias gazosas. A quantidade 
de cinzas excedeu a 5 "/o· As da segunua espec ie ardem viva
mente ao ar livre, com pouco fomo, cheiro betu minoso, e qu~si 
sem resíduo de cinzas. Carbenisadas deram um coke mal reunido, 
pequena qaantidade de betume, desprendim en to de gaz hydro
geneo, e te., ele. A destillaçã€J produziuumn perda de ~O "/ .. . 

Nem umn nem outra destas especies incha, se aglutina pela 
acção·do calor, nem apresenta o mais lel'e indicio de conter suJ.,. 
phureto. 

O resultado destes ensaios paree•J autorisar a classificação das 
do combustível mineral do Amazonas como can•c'io de pcdr1·a sêcco e 
wrvão ele pedm ma_qm; convindo esta ultima denominação á 
segunda especie, e a outra á primeira. Ambas as espec ies podem 
portanto ser applicadas com proveito na maior parte dos mos em 
que se emprega o carvão de pedra carbonisado ou roke . • 

(SOCIEDAD E VELLOSI ANA .) 

Minas de ouro 

• Não falto das muitas minas de ouro e de prata, de que já lla 
noticia, e que rorços~menle irão ~endo descobertas pelo tempJ 
adiante, que, si o meu juizo não me engana, hão de ser mais 
e mais ricas que todvs as do Perü, ainda que nesse J1Umero en
trem as do afamado se rro do Potosi; e n1io digo isto no ar, e 
sem fundamento, levado só, como alguns pensarão, dn a:ffeiçfío 
que mostro em engrnndecer este rio, mas estribando-me na razão 

- e na experiencia; esta tenho eu do ouro, que em alguns in
dias deste rio encoulrámos, e elas noticias qae elernm das suas 
minas, e aqnelle me obrig:1 a formar este argumento. 

O rio das Amazonas recebe em si todas as vertentes das terras 
mais ricas da America, porquanto pela parte do sul nelle des-
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aguam caudalosos rios, que descem uns de perto do Potosi, outros 
de Guanuco, cordilheira prox ima á cidade de Lima, outros de 
Cusco , e outros de Cuenca e Gibaro ·, que é a terra mais rica em 
ouro das que ha descobertas, de sone que pela referida parte do 
sul, qua ntos rios, quantos mananciaes, quantos regatos, quantas 
pequenas fontes desagnam no oceano no espaço de 600 legnas , que 
se con tam de::de o Potosi a Quito, todas ren dem vassa llagem e pa
gam tributo a este rio, a. sim como Lambem todos os qne baixam 
do novo reino de Granada não são inferiores em ouro aos outros . 
Si este rio, pois, é a rua ma ior e o princil)al cam inho por onde 
se sobe ás maiores riquezas do Perú, bem posso allirmar que é o 
principal senhor Lle todos, além de que, si a lagõn Dourada tem o 
ouro que se lhe attrihne; si as Amazonas habitam, como attes 
tam muitos, en tre aS maio res riquezas do orbe; si o Tocantins em 
pedras pret:iosas e em abund<Jncia de ouro é tão <•famado entre os 
francezes; si os Omngú;JS, com as snas riqo.ezas, abarrotaram todo 
o Perú, sendo mandad o im media larnente em busca de Pedro de 
Orsua com gro so exnrcito pelo vice-rei, é incontestavel que neste 
rio tudo o referido o es tá encer rado : aq ui <1 lagôa Dour3da ; aqui 
o Amazonas; nqui o 'J'ocn nlins; e aqui os ri cos Omngúas, como 
adiante diremos, e aqui, Unalmente, está depositado o immenso 
thesouro, que a Magestade Divina tem gua rdado para com elle 
enriquecer o nosso grande rei e sen hor Felippe IV . 
.. . . . . . . . . . - .......... .. .. .. ... . 

A 28 leg uas mais abaixo do rio Jurúa, da mesma parte do sul, 
em terra s dos mnis <dtos barranco~. dá principio a mu i populosa 
nação dos Curtgiraris, que, seguindo sempre uma r ibe ira, como 
por espaç.o de 80 leguas, tão continuadas as suas povoações, que 
:~pena s se })assavam quatro hor·as sem que de novo se encontras
sem outras , e ás vezes po r espaço de me io dia inteiro niio cessa · 
vamos de avistar os seus rancbos . Des tes os ma is achavamos sem 
gente, que por· effe ito de noticias falsa s de que vínhamos des
truindo, matando e captiva ndo, quasi todos se haviam retirado 
para os montes, posto que ell es sejam natural meu te mais e~q ui
vos que nenhuns outros deste ritJ, apezar de que demonstram 
não terem menos governo e policia, segl1ndo se vio pelos manti
mentos de que estavam prov idf1s, pelas alfaias de suas casas, que 
para beneficio das causas relativa. á vida eram as melhores de 
todo o rio. Têm nos barrancos onde moram mui bom barro para 
todo o genero de vas ilhas, e aproveitando-se del le fabri ca m gran
des olar ias, em que f<~zem (tinaja:) pane ll as, fornos em que co 
zem as suas farinhas, cruezelas, janos, li brillos e até certans bem 
formados; hav endo tudo isto prompt.o para trato commom das 
ma1s nações que, obrigadas das necess id ades que destes genero~ 
têm nas s u~s terras, Yêm fazer grandes cnr regações, dando em 
paga as causas de que os outros L:<~recem . A' primeira 11idêa desta 
nação vindo pelo rio aba ixo cll arna ram os portog ueze~, quando 
subiram, aldea de Onro, por haverem nella achado e resga tadl• 
algum, que em pranchas pequenas traziam pendentes dos narize::. 
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c orelllas, o qual em Quito foi examinado e se achou see de 2i 
quilates. Como os naturaes Yiram a ambição dos soldados, que 
tanto empenho mostravam em fazer toda a diligencia para que 
lhes trouxessem muito mais daquellas pranchas, logo ns esconde
ram Lodas sem que apparecessem mais algumas; o que observa
ram tamlJem na volta, de sorte que ainda vimos muitos índios, só 
um traz ia dons brincos de ouro e bem pequenos, e que eu resgatei. 

Não se pôde averig·uar, quando subia a armada, com algum 
fuudamenLo, cousa alguma das que encontraram nesLe rio, 
porque jamais Liveram línguas, com as quaes pudessem fazer 
a necessaria inquirição, e, si os porLuguezes . julgaram poderem 
dar conta de aLguma c:ousa, era sómenLe daqui llo que por 
signaes haviam entendido, e isto me. mo tão incerto que cacla 
um interpretava segundo o que tinha no seu pensamento ; 
porém na vo lta cessou toda esta i_ncerLeza, querendo Nosso Senhor 
favorecer esln expedição com prevenil -a ordinar iamente de boas 
línguas, por meio das quaes se averiguou Ludo o que se contém 
nesta relaç;ão. A noLicia que me deram, das minas de que se 
tirava o ouro, é a seguinLe : Defronte desta aldêa, algum tanto 
mais acima ela parte do norte, entre o rio chamado .Juruparé, 
subindo pelo qual e atravessando em certa par.1~·em, por terra 
tres dias de caminho até chegar a outro que se chnma Japurá, por 
elle se entra no yquiyós, que é o ri~ do ouro, onde, junLo a 
uma serra que allt esta, os naturaes tiram grande quantidade : 
c este ouro todo é em pintas e grãos de bom tam:mho, dos quaes 
formam á força de batel-o as pranchas de que fallamos, depen· 
durando-as nas orelhas e narizes. Os naturaes que contratam com 
os que tiram este ouro chamam· se- manaj us - e os mesmos que 
habitam o rio e se occupam em ti ral-o - yumaguaris-, que quer 
dizer tira dores de meL~ I, porque- yuma - é meLai, e - guaris
os que o tiram e dão a todos os metaes o mesmo nome geoeri co de 
- yuma -, e tambem para qualquer ferramenta das nossas, como 
eram machados, machadinhas e facas se servi ram da mesma pala
vra y uma. Difficultosa parece a entrada a essas minas pelos in 
convenientes de mud~r rios, e abrir r.aminhos por terra, e por isso 
n5o me satisfiz até descobrir outro muito mais facil, de que adiante 
fallarei. 

ENTRADA PARA. AS MINAS DE OORO . 

A quatro leguas desta aldêa, que denominamos do Ouro, pela 
parte elo N. sabe a ])occa do rio Japurá, que é por onde se entra no 
do Ouro. Esta é a mais certa e direita entrada para com brevidade 
cbeg·ar a avistar a terrn, que Lão liberal oíierece seus thesouros. 
A altura da bocca deste rio é de dons graus e meio, como tambem 
o é de uma povoação que, quatro leguas mais abaixo, na banda do 
sul está situada, sobre urna grande barranca, ao desembocar del1e 
no caudaloso e claro rio que os naturaes chamam Tapi, e tem nas 
suas margens muita multidão de gem tio, que chamam pag-uanas. 
São todas as terras, que, como disse, por espaço de 80 leguas 
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occupa esta nação dos cruziraris, mui altas, de lindas campinas, e 
pastos para gados, arvoredos não mui cerrados, abundantes la gôas, 
e que promettem muitas e boas commodidades aos que as po
voarem . 

LAGÔA DOORADA 

A 26 leguas do rio Tapi desagua no do Amazonas o Catuá, 
que formando na bocca uma grande lagôa d'agua verde tmz 
a sua origem de mui las leguas pela terra dentro para o sul, 
tão povoa das as suas margens de barbaros, como todas as 
dos outros, posto que lhe leva vantagem na multidão de 
diversas nações de outro rio, que, com o nome de Araganatu ba, 
seis leguas mais alJaixo, sahe á parte do n orte pela qua l tambem 
se communica o Japur:.í de que acima fa ll amos. Chamam -se 
estas nações yaguanis, mucunas, mapiarús, aguainaús, hu.irunas, 
marirúas, yámorúas, terarús , s iguyas , guanapuri s, piras, mo 
pitirús, yaguaranis , aturiaris, macaguas, masipias, guayacaris, 
anduras, caguaraús . maraymuu as, e guanibis. Entre estas nações , 
que todas são de differentes línguas, segundo as noti cias, para a 
parte do novo reino de Grana da está n desejada lagôa Dourada, 
que tão inquietos t raz os arrimos de toda a gente do Perú. 

Ni'io o affi rmo de cert•J, porém algum ·dia quererá Deus que 
· sa iamos desta perplexidade . Pa ra que não haja equivocação com 

o nome de u m rio que sahe pela parte do norte, a 1.6 legoas do 
Aragunatuba, e se chama como ell e, se deve advertir que ambos 
são um mesmo rio, que, por dous di stinctos braço. de um 
mesmo nome, desaguam no da s Amazonas , e a 22 leguas deste 
ultimo braço se termina a po pulosa e r ica nação dos curuziraris, 
povoadores de uma das melhores por ções de terra ( migajones) 
que encontl'amos em todo este grande rio . • 

(PADRE Christovão d ' Aowna,. - MEMORI A co:.r o TITULo - Novo DES
coBRThiENTO DO GI\ANDE R JO DAS A~IAZONAS . ) 

• Ainda que a [Jrincipal rjqueza das terras não consiste em ter 
muitos mineraes. mas sim em ser fert il o seu terreno, assim como 
a r iqueza dos moradores não consis te em t ratar e manear ouro e 
outros metaes, mas sim em ter abundancia de viveres para s.us
tento de suas casas ; como se vê no grande Egypto e eu~ ~mtos 
outros r einos aonde a grande fert ilidade de suas terras sa~ mve
jada riqueza dos seus habitantes; posto q~e a falta de mme~aes 
seja grande, comtudo para mostrar aos leitores, que o max1mo 
rio Amazonas, não só é rico na fertilidade das suas margens, 
fartura de viveres e abundancia de preciosos haveres, mas 
tambem de r iquíssimos mineraes, darei por prin?ipio des~a ~· 
parte uma compendiosa noticia dos seus mm tos e mexbaunvms 
mineraes de ouro, prata, diamantes e mais pedrns preciosas, com 
que augmenta as grandes riquezas de seu precioso th esouro . E 
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primeiramente para que os leitores possam fazer algum conceito, 
é preciso trazer á memoria as grandes se rrarias, que na 1. n parte 
dicernos tem o Amazons uns S(tas ill1argas, ou sejnm us do Norte, 
que principiando quas i n a fóz do Amazonas com o nome de 
serras do Pm·ú, vão sub indo com o mesmo rio, ao qual servem 
de v istosas marg·ens até os re inos de Quitu e Pc~paycm, onde se co 
nhecem com o celebre nome ele corrlilheiras por espaço de :1..000 
e tantas leguas, e com a largura de 40 on mais, que tantas se 
contam n:1 r egiüo a que os geogr aphos chamam Gu.yana , on sej am. 
as outras nltissimas serras, que ela par te elo Sul, posto que em 
mais distancia do Amazonas, lhe vão fazendo lado, desde as serras 
de Ib iapaba , em 3 gráos d"e lat itude m eridional e 33G gráos · 
de longitude até os reinos do Pe1·ú e do Chüe em Hi e mais grãos 
de latitude e 300 de longitude, c iJ amadas já serra ele Ibiapaba,. já 
Moça ele figos , já Chapaclo Grancle e finalmente no Imperio do Pent 
lliantiqueira, e no reino do ChiLe .Aneles , com o comprimento 
de Leste a Oeste, quanto vai ele 336 gráos até 300, e com a largu
ra de 50, 60 e mais leguas ele mui ·ap razível planície no cnme 
das serras, a lém de mui tas e compridas manga3 ou brai}OS, quo 
vai lançando ue si j á para o Su l e já para o Norte , em muitas 
v:oltas que vai fuz endo como ema grcmde cobra enroscaria. Em 
outras partes se divid e esta g rande cobra em duas, lançando 
uma para o Sul e ou tra pa ra o Norte, e cada urna r.om seus IJraços 
ou roscas de mui tas leguus . Supposta, pois, esta breve notica das 
se rras da America , que mais dilfusamen te descrevemos na 1.-" 
parte , di go que toda eila é um continuo min eral de omo, pnta, 
diamantes e mui t:1s outras pedras preciosas, de so rte Cj'Ue a [fir
mam os praticas ser a ter ra 'mais rica de minas que até boje se 
tem descoberto no mundo. E principiando pela margem 
boreal, as serras que os Portugn ezes chamam do Parü, ~esde a 
fóz do Amazom1s alé o r io Negro, estão c lwins de s ig naes de onro, 
que já todos os geog-raphos ass igna lam com signaes :mreos . 

Como, porém, Por tugal não tem gen te com que possa miner ar 
tão grande vas tidão de terras e m nito menos for ti fica l-as como era 
n ecessario, de propos ilo não quiz abrir minas nessas terra s, para 
evitar contendas e um sem numero de guerras com França e 
Hollanda, de sorte que ainda algumas minas que por acaso se tem 
descoberto junt.o ao maxirno rio Arn azonas, onde 0s Portugu ezes 
estão bem munidos com varias fortes qne têm pela sna margem, 
corn tudo logo se mandoq_ encobrir ptrra não met.ter cubiça ás mais 
potencias. Confirmam os IIidios dos rios qQ.e medeiam entre as for
talezas d0 Parü e de P:mx.ix, que nas suas cabece iras ha muito 
onro; mas como milita por todos aquelles rios a mesma razão, n ão 
admittern os seu s informes, antes se encobrem as suas noLicias. 

Em uma das povoaç,ões da dita mnrgem se descobr iu ouro em 
muita qu;rnLidacle, quasi á po rta do seu parocho pelos anoos el e 
1.75ií, circiter deba ixo de urn g iráo . Giráo cbarnam no Amazonas 
uma como gra de de páos levantados da terra , onde costumam 
seccar carne, peixe, on qualcruer outra causa ; debaixo desse gi -
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ráo, por cima, isto é, á flor da terra, appareceu our ···, porém logo 
se P\OCurou encobrir, como já se dizia de muitas 1 · ~ragens . 

Por cil!la do rio Negro, ou pela sua altura, ou t ::t·re elle o 
grande no Japtmi, se de~cobre estar o celeberrimo La • de Ouro 
e a.cidade de 11'Ianàos, por cujo descobrimento se têÚl cançado 
mu1tos aventureiros; porém ninguem dá com ell e, at: mesmo 
tempo que todos affirmam a sua existencia . >> 

(DE UMA -"'lE"'IOR1A- INEDU'A QUE TEM POR TITULO - •.rHESOURO DESCJBERTO 
NO MA=IO RIO AMAZONAS - EXISTENTE NA BIBLIOTHECA NACIONAL . ) 

Geolog·ia do Rio Amazonas 

• Este rio tendo a sua nascença na cordilheira dos Andes com
prehende 2. 500 mil has geograpbicas de comprimento e 600 a 700 
o e largura da soa bacia. . 

Em quasi toda a immensa superfic ie cuja média acaba de ser 
enunciada, só se avista um vall e plano, e tão plano que o obser
vador julgaria achar-se em uma campina sem fim. Não se nota 
em parte alguma o caracter de bacia, que al iás constitue a feição 
esS'ei!-c1al das circumscripções h ydrographicas . E', pois, como uma 
p lamc1e que deve ser considerado o valle do Amazonas, como 
uma planície insensivelm ente inclinad[! de O. a E., de maneira 
g~e , a 800 milhas ela fóz, o uivei das aguas acha-se apenas 200 pés 
ac1ma do oceano. Um pé de inclinacão por largura, eis o declive. 

Esta gigantesca bacia differe, pois, de tudo a que damos este 
nome, e a dilferenga é tal que não ha comparação possível. Com 
effeito, de ambos os lados do rio não se notam margens nem riban
ceiras . E' um oceano lançado sobre um a ·uperficie liza, um 
oceano de agua doce que pende para oceano salgado . 

A inclinação é tão insensíve l que apenas se nota corren teza 
em celtas linhas. A' direiLa e á esq uerda avistam-se verdadeiros 
poços imitando lngosinbas, onde a correnteza é apenas perceptível. 

Outro caracter pecul iar é a au zencia dn fóz . Uma linha de mais 
de 1.50 milhas, sem separação apparente do mar faz que o via
jante ao sahir do oceano ainda julgue achar-se sobre as aguas 
deste, quando aliás já es tá nas doces e turvas do Amazonas; as 
marés, as correntes marítimas, eontinuam a ser mui sensíveis. 

Ao approximar -se de terra, sente-se o observador ainda mais 
maravi lhado . O Amazonas não tem delta. Sua fóz não apresenta 
as accumulações de lodQ que, dos grandes valle~, os outros 
grandes rios arrastam para as suas embocad uras . All t nada I em· 
bra os braços do Gano-es, o triangulo do Nilo. E, não obstante 
r ios incomparavelmente menores, como o Pó, o Rhodano, arras
tando o seu lodo, avançam muito pelo mar dentro. Hoje o Pó tem 
a sua fóz a mais de 6 leguas elo ponto que ell a occupava n? prin
cipio dos tempos bistoricos . O grande rio dos Estado -Umdos, o 
Mississipi, tem um delta immenso e estende um longo canal a 
distancia âa terra firme. 
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Nada disto se observa na fúr. do Amnzonas . A ribeirn no ponto 
onde começa é fonnaua de lodo. E' de rocha, da mesma rocha de 
que ~e compõe to~a a extens~o . do va]le, ela mesr:1a rocha que ,se 
notara no 'ro(}antms e no RIO Negro, no TapnJoz e no Jauru; 
são as mesmas argillas, os mes mos grés, os mesmos saibros . Phe
nomeno este verdadeiramente excepciona l, e a que se deve logo 
de prineipio Dttender e consngrar um completo esLndo, si se qnizer 
ter cabal conhecimento do regimen pbysico de toda a bacia . 

Qual é a origem dessa planície na qnnl o Amazonas traçou o 
seu curso e que a corrente sulca sem lh e acrescentar causa 
alguma? O Amazonas apenas fórma algumas ilhas. As ribas não 
são os productos de depositas lodozos . 

Vejamos primeiro qual é o caracter dos depositas amazonicos. 
O complexo destes depositas ac l1am -se acima do nivel do mar, 
posto que em um plano pouco elevado . As camadas mais bai~as 
são visíveis por toda a parte, desde o Hual1aga até o MaraJá. 
Formaram-se com um leve diclive na direcção de O. para E . 
Sempre por toda pa rttl apresentam um tríplice caracter. No fundo 
são marues, argillas tão finas, de tal modo tl'ituradas, que é 
quas i impossível distinguir- se -lhes os gTãos . Formão ellas uma 
massa absolutamente uniforme e homogenea. Depois appareoe 
uma mistura de arg illas e arêa cada ver. mais grossa . Assim : i o, 
uma arêa grossa misturada com pedras roladas; 2o, uma arêa 
fina depositada em camadas reguladas e delgadas ; 3°, bancos 
ou Iamim1s de argilla em camadas tão finas que são as vezes 
delgadas como uma folha de _papel ; eis na ordem de sU]Jerp0sição 
o primeiro systema, observado em toda ]Jarte. 

Por cima deste primeiro systema apparece outro deposito de 
um gres composto de saibro, de gTãos de rochas desiguaes, de 
um gres grossero emfim, producto de rnateriaes diversos, mas 
precipitado tambem em camadas parallelas, sem discordancia de 
stratificação, is to é, precipitado na mesmn bacia de aguas tran
qnillas, onde se Jormou o deposito do primeiro systema. O que 
indicaria com eJfeito o parallelismo das camadas, a não ser a 
descida lenta, continua, serena, sem agitação das materias que se 
achavam suspensas nR agua . 

Todavia, nesta segunda ordem de camadas, ha a notar duas· 
, causas. 

A primeira é a diversidade na natureza do gres ; mistura de 
·arêa grossa, de sílica, de calcareo, de oxy clo de ferro o mais das 
vezes; é um gres ás vezes durí ss imo, em alguns pontos tão cheio 
de ferro que assemelba-se n este metal ao sahir da mina ; em 
summa sempre um gres grosseiro. A segunda é que, as vezes, 
descobre-se o vestigio ele uma acção v iolenta elas aguas. Assim, 
notam- se camr.\das muito· inclinadas, como as que se formam sob 
a influencia das correntes e dos rodamoin:bos, e apresentando, em
fim, essa especie de stratificação que os geo logos chamam ton"encial. 
As camadas de&ta qualidade alternam com outras que conservam 
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o seu parallelismo. Este phenomeno não póde produzir- se senão 
em aguas movidas de urna certa corrente, sujeitas a rodornoiuhos, 
com velocidades des igua es ; só assim poderão formar depositas 
ora parallelos, ora ob licltlos. · 

Um terceiro depos ito acha-se assentado sobre os dous primeiros. 
Resulta elle da conglomeração de argi llas ar~entas mui finas, 
semelhantes ás que se acham nos arredores do Rio de Janeiro 
e que mal apresentam vcsLigios de stratificaç;ão. As camadas são 
indistinctas, o seu todo parece homogeneo, e foi e vi dente:.J.ente 
posto em cima das outras por acç.ões mui diversas . E' certo que, 
no intervallo dos dous depositas, houve necessariam en te uma 
mudança no regimen das aguas. 

A prova disto está em terem as argillas do terceim systema 
penetrado, por toda a parte, na3 desigualdades produzidas na 
superficie do grês. 

Esta superficie é profundamente ondulada, cheia de aspcr idades, 
de sulcos crue muitas vezes chegam ao grés inferior. As aguas a 
cavarrm, tiraram-lh e espessuras variaveis, e foi nas excavações 
assim produzidas, nestas desigualdades, até por cima, quê se 
operou o deposito das argi llas areentas deste terceiro systema 
superior . 

De . Almei~' im' a OIJ idos; a ~ista d.esc~br~ uma. serie 'ae colÍina's 
cuja altura mede- se mal. O observador suppõe ter diante de si 
montanhas elevadas. 

Essas collinas representam a g randiosa imagem elos Alpes. 
E não obstante ncnhamn de li as tem mais de 1. 000 pés de 

elevação . 
Tal é o effeilo sim ultaneo do contraste e da proximidade . Essas 

collinas acham-se muito perto e, na immensa extensão, assumem 
proporções que admiram e i1ludem. 

Essas montanhas, a partir de Almeirim, têm além disto ·um 
caracter singular. Nota·se bem depressa a uniformidade que ellas 
apresentam . São o mais das vezes cumes planos e rasos como 
mesas, e aqui e acolá r epresentam zimborios um tanto arrendou
dados. Este caracter uniforme se observa tanto nas montanhas 
de Monte-Alegre, que têm perto de 1 ,QQO pés de altura, como 
nas de Almeirim, cuja elevação é ele 600 ou700 pés. . 

. O exame ela constituição 'interna dessas collinas. mostra I~me · 
diatamente que ellas são formadas de bancos honzontaes . Sao as 
camadas bofizontaes e uniformes do grés já descripto que, ali i, 
se elevam a alturas excepcionaes. 

Ora, em parte nenhuma do mundo têm as montanhas urna tal 
estructura . H ou v e quem acreditasse e escrevesse que as collinns 
das margens elo Amazonas eram os espigões das montanhas da 
Guyana. Mas estas são formadas de granito, as nossas de grés. • 

( .Agassiz.- CONVERS,~ÇÕES SCIENTIFICAS SOBRE O AMAZON-AS • ) 
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concessões vara exDloracão e lavra rle mineraes 

Souza & F erreira. - Decreto n. 4999 de 3 de Julho de 1872. 
- Concede-;LI:.tes permissão para explorar carvão de pedra e outros 
min eraes nas margens do rio Neg-ro. 

Amazon Stea?n Navigation Company ( Limitecl). - Decreto 
n. 5348 de 16de Julho de 1873.- Concede-lhe permissão par a 
explora1· carvão de pedra no município de P ari Q.tins, da comar ca 
de Borba . 

. Antonio Jo sé Gomes Pereira Bastos. - Decre to n. 80:1.3 ele 26 
de Fevereiro ele 1881..- Concede-lhe permissão p ara explorar 
minei"aes nos terrenos e rios das fazendas nacionaes do Rio 
Branco . 

Esta conce'lsão foi prorogada por tres annos pelo Decreto 
n . 8544 de 20 de Maio de 1882. 

B ento ele F igueir edo Ten?·e·i?"o Arctnha.- Decr eto n. 9 f79 ele 
29 de Ma1·ço de 1884 .- Concede-lhe permissão para explorar 
carvão de pedra e outros mineraes no loga1· denomi nado Cupessú 
no rio Solimões, m argem direitl e barreira ele Jutahy . 
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LIMITES 

Estll província é limitada ao Norte pelo oceano atlantico, e 
Guyanas Fr:mceza, Ingleza e Hollaudeza; ao Sul pela Provincia de 
Matto Grosso; ao Oriente pelas Provincias do Maranhão e Goyaz ; 
e ao Occidente pela do Amazonas. · 

POSIÇÃO ASTRONOMICA 

A lat. do Pará é de q,o 10' septentrional, e de 8° 40' austral ; 
a sua long. é entre 2° 10', e 15° 20' occidental. 

CLIMA 

O desta província é igual ao do Amazonas. 

COMARCAS 

1.• GA~ITAL 

Municipio ....•.•............ Belém. 

2.a. RIO GUAMÁ. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. Miguei deiriLuna eOurem. 

3." VIGIA 

... .... ....... ... . . Vigia e Curaça . 

lj,,a BREVES 

.... .. ... ......... . Breves, Melgaço e Oeiras • 

l).a OB!DOS 

, I. , •••••••••••••••• Obidos e Faro. 
2 
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6 .• CAi\IETÁ 

Cametá e B~ião . 

7.' S.\ N'l'ARÉM 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sabta'r"ém, Franca. e Alem-
quer . 

8.• SOURE 

Soure . 

9•. Ct NTRA 

:lO•. BRAGl\..N(jlA 

Bragança. 

H•. MACAPÁ 

Ma capá e l\[aznguo . 

:J.<,2a. 'GURÔPi 

Garupá. 

1.3• . liiARAJÓ 

Chaves. 

H? . MONT' ALEGRE 

Mont' Alegre . 

1.5" . CA-CHOEIRA 

Mou·sanis, Cachoeira e Mu· 
aná. 

:16 . a IGARAPÉ·liiERBI 

Igarapé-merim. 

i7"' . PORTO DE MÓZ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Porto de Móz e Souze] • 

• T AZIDAS MINJ;!:RAES 

Acará.- Este rio mis'iuf'a suàs aguas com o Mojú, depois 
de regar a povoaç·ão de que tem o nome- N;o Jogar denominado 
Cumarú_'existem minas de ouro , que nunca foram exploradas • 
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ARemquer.- Esta povoação demora nas vizinhanças da 
Jagàn Surub iú, dis tan te de Santnrem cerca de 14leguas. Segundo 
estudos feitos pelo geologo Herbert H. SmiLh desconfia-se que 
ex iste um im menso deposito de carvão de pedra nas immediações 
da mencionada la gôa, isso pelo presença de calcareos e fosseis 
muito communs em jazidas semelh antes . 

Araguary .- D~mo ra este rio ao Sul do Oya pock, sendo 
que na sua margem dire-i ta foi qu'é em 1840 fundou-se a co1o
nia D. Pedro IT, distante do oceano poucas leguas. Possue minas 
de ouro, que nunca foram exploradas. 

O districto de Araguary pertence á comarca de Maca pá. 

Bragança.- Conhecida antigamente pelo nome de aldeia 
de Caité, es ta cidade demora á esnord.este da capital da província 
trinta leguas . Possue minas qe o.uro em todo o perímetro que 
segue da direcção de Leste -OesTe <lo àistr'icfo da cidade, até o rio 
Redondo . 

Capim.- RLbeiro tributaria do Guamá, distante da bahia 
Guajatá cerc:a de iO leguas. P9ssue a·buntant~ min-as de cobre e 
outros rnineraes. 

Erêrê.- Esta serra demora nas prGxirnidades do rio Paytuna 
e da serra do mesmo nome na Comarca de Monte Alegre. E' rica 
em ouro, carvão de pedra e outros mineraes. 

Itaubal.~ Territorio da província nas vizinhan·ças da 
Guyana Franceza. Uma rrquissima jazi-da de ouro, d.es-cnl)erta em 
i88ll por um tal Joaquim Ferreira Magalhães, ~St-á sendo alli ex
plorad~ por portuguezes, com o ~ru x.ilio iie tl'esertol'es e ~scnJ.vo'S 
fugi·dos . 

-1\l:ojú.- Este r! o nasce na prov1ricia de Go.yaz e vai hmçar -se 
na bal:.tia de G-uajará, perto da cidade de Belém. Ne l-eito e ma-r
gens deste rio consta existir uma mi.n.a fl:e carvão àe _ped,ra, <[Ue 
merece ser explorada. 

Pacajáz.- Ri'o affl'tlente do Tocantins, na comarca qe 
Breves . Minas abundantes em ouro existem nas margens do rw 
de que se trata, que ainda nõo foram exploradas. 

Santarein .- Termo da Comarca de seu nome á margem 
direita do Tapajcíz, nn sua confl.uencia com o Am·azonas. J.l'1Jssue 
ca lcareos e arg illas de diversas qualidades. 

'I1ocan:tins .- E_ste rio depoi-s de atraves_sar a PTovi~cia -de 
G@yaz ban handG as cidades de Po.rto Impen a-1 e S. J0ao das 
Duas Barras, nesta passa por ArrGios, Alccibaça, PederneiJ'a~, .e 
cida·des de Baião, Abaelé, Beja, Gontle., Cametá e Vigia nas VlZl· 
nbançM 'da sua ~mbocadura. Possue minas de ouro e @Utros 
metaes precios·os . 
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:APPENDICE 

Mineralog·ia 

« Crysbaes, esmeraldas, pedreiras de granito mineraes de prata, 
mas não se sabe em que quantidade ; argillas, almagre, acre 
amare !lo, do qual se ~ira 0lltrQ encarnado como vermelhão. 

(Íifcbnoel Ayres do Ccbscbl.- C o R OG R APHIA B R AZILICA). 

• Sente-se nas duas províncias amazonicas falta de explora
çõ.es; alimentam-se conjecturas e guardam-se yagas noticias da 
exjstencia de mineraes preciosos ; é, porém, p,ositivo ÇJue se 
enc0ntram cr ystaes no lago Apanigés no Tocantins, nas serras do 
rio Branco, nas do Crystal e em outros pontos; conchas de 
purpura, pedra pomes nas . praias das ilhas principaes da embo
cadura do Amazonas, pedra de amolar em muitos pontos de 
ambas as prQvincias, e tamb em esmeril, pederneiras de varias 
côres, enxofre, barro finíssimo de côr amarella, rubra, rosa e 
alva, de que se faz louça grossn, e colorida; curi ou barro de 
tingir; talco; sal mineral nas campinas do R-io _Bmnco; ouro 
diz-se que ba nas abas da serra do Japu1·á, no rio Içá, no interior 
da Munduricania, e em outros si tios; do ferro e do carvão de 
pedra as conjecturas passam á certeza . • 

( Joaq1â rn 111" anoel de ll!cbcedo - CoRoGaAPHIA no B R !I.ZIL), 

OuRo.- No sitio denominado Cumarú nas vertentes do r io 
Acará , nas do Mojú, nos rios Curil, Redondo, Pichuna, Geni
paussú, Gurupy, no igarapé. Guajarú detluente no rio Carepi dis
tante meia maré da villa de Cintra, na serra das Araras no rio 
Japurá, e nas serras do Perú; 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 ba certeza apodictica : ha uma no
ticia que só mente por tradicção oral se acha transmittida a alguns 
dos presentes. Quanto ao· ouro minerado no rio das Tres Barras o 
governador e capitão general Francisco Pedro Gurjiío mandou ao 
Monarcba em 18 de Setembro de 1.747 sessenta e quatro oitavas 
de amostra apresentada por João de Souza de Azevedo seu explo
rador. Não são, pois, numerosos os si tios mineiros segundo se 
acaba de apontar ; porém, muito embora a província toda 
fosse tão aurífera como o grande e riquíssimo Perú, ou como a 
ilha de Sumatra no estreito de Malaca, o lucro que disso colheria 
bem se póde deprebender do prepos~ero 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 progressos da industria, 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 botanicas tbesouros mais ricos do que aureas minas: assim 
essa sua riqueza e seu proprio valor fossem mais bem conhecidos. 

PRATA.- Ha tão sómente nos rios Tapajóz e Tiquié pedras 
com apparencia deste metal: as do primeiro dos indicados rios 
foram achadas em 1755 por Antonio Villela do Amaral, que deu 
uma amostra ao bispo D. Frei Miguel de Bulhões, que governava 
a capitania na ausencia do general governador em o Rio Negro : 
em cuja amostra temettida para Lisboa não se ar.hou signal de prata, 
depois de feitas todas as experiencias na casa da moeda: e as do 
segundo foram deparadas em 1749 não se sabê por quem . Destas 
dá noticia o roteiro manuscripto do a!"cipreste e vigario geral 
José Monteiro de Noronha, natural do Patá, 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 asseverai-a sem citar o 
documento em que fundou a sua asserção, e qual a autbentici
dade do mesmo documento, em uma memoria que chegou ás 
mãos do ministro e secretario de estado José Feliciano Fernandes 
Pinheiro, o qual em avis·o de i de Julho de !726 recommendou ao 
presidente da província que puzesse diligencia fervorosa er;n 
aquilatar as indicadas pedras, visLo que da fundição dellas se obti
nha excellente prata, segundo affirmava aquelle mursado •. 

PEDRAS PRECIOSAS.- Pedras preciosas como porphyros,_ diaman
tes e outras faltam, não obstante constar que em ~758 Joao Fo!tes 
Arzão as achara nas serras que formam as cachoeiras do Madeira ; 
e que em i6i0 Mr. de Bani t, um dos 40 soldados expedidos do Ma
ranhão ao Pará por Ia Ravardiêre sob o mando de Mr · de la 
Blaujartier topara nas terras dos Pacajás com duas ped_ras, uma 
como um ovo de pombo, outra menor, pela qual refenram que 
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dava EI-Rei de Inglatel'fa ~0·.000 libr.as stel'linas: pedras que uns 
disseram seFem J~ alais, ~ @Utros lhe deram diíferentes nomes. • 

( A?~tonio Lacli'sla~~ JVlontei?•o Baena.-ENSA!O C:oR OGR.APRICO DA 
PROVfNCIA DQ PARA). 

Minas de auro no rio Tacant.ins 

Cabo 'da tropa da gel!te dQ S. Paqlq que vos achai!! nas calJe
ceiras du R[o Tocantins e Grão Pará. Eu o principQ vos envio 
muito sa11dar - Tem-se-me dndo narte çle que assitis nesse distri,_ 
cto com vossa gente, have!ldQ abe rt~ es~racl.as, desse §itio á Vil1 ;1 
de S, Paulo. E sende-me junti).mcnte pre~Qnte de que entre a gentç. 
q'ue ahi governais alguma della tem d(isc,ube1·to m'i?ws de ouro e 
oldros mineraes, e drogas n'esse sertãn; e porqqe Q serviço dessas 
descubertas seTia de igual conveni·encia gara este Reino, como 
para os descobridores delles, vos ltei por ·vmito r-ecomm endadp 
examineis a certeza desta tão importante noticia, fl me !lYi~ejs 
·logo, mandand0 dol!ls homens dà vossa CO!Jlpa~qia praticas ao 
Pará ou Maranhão, por $. Paulo, oq por c,nidQ j qlgardes ser 
mais conveniente virem com brevidade á este reino, r (l met
tendo-me por elles todas as noticins com as 11mostra§ de I.Jedras 
destes mineraes, que tiverdes achado 011 descoberto, como 
tambem as drogas desse serbão, com relação distincta do sitio e 
altura em quQ assístis; ~ o terreno c1ue oçcqpae~ c0q1 yoss11 
gente. · · 

Dodo em Lisbôa aos 26 dias do mez !le Abril d~ i67q,.- Principe. 

Minàs de ouro de Itaubal 

D0.as 13occps, 1° de Março de 1,882. 

Illm . e Exm. Sr,- Aproveito a QpportgnidadQ p~rª Pilrticipar 
a v. S. f.Il.l-9 dentrq de meu qu11rteirão um indiyid.uo {le ~qj:pe 
,Joaquim }'antoja de.scobriu uma Jili'na de ouro; Q o [JQfllfgu~z í)_ e 
nome ,Jonq\lim Ferreira de l\fpg;1ll:!iies combinou çpm o Il1!3SJ+lP 
Pantoja, e vae trabalhar, e para esse fim j;i mflndou 6 fraqÇ!:J ?: ~S 
e dous bralljleiros, {l diz qu~:. o Governo llral'!i)eirQ nadfl ~BP.l com 
esse trabalbo, apenas trouxe licença elo ÇªpitãQ do ~< Arnnpá » e 
que njlo conh{lce autoridad,e nenhumª Jl §§tQigg·IJr: flSP fl !'Q que 
v. s. leva istp ao conbeniroento do GoverrJ.o, e d~ as p'rovií)_en , 
cias nenessarias, afim çlc nãQ ser!lm !lfi]Cada:? 1w:;; pés ª s ):!ossas lt~i&, 
espero a~ s U\IS ordep.s pflra 9 rn.eu e-overno. 

Deu~ Gqarde f! V, S.·~Illm. Sr, Peoro Alexandrino TavaFes, 
DignislliPlO Tenente Direotol' e SulJdel.egu~o, 
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Subdeleg.ncin de Policia do t±0 distrieto do Araoo-u&ry, de . de 1882 . . . . .. 

. Illm. e Exm. Sr. - Tenho a honra de apre~entar a V. Ex . a 
n~clusa pópia d'o offiéio que me dif\giu· o l r'ispector do quarttlil l ~iio 
do laga r ~enomínado. Duas Boccas. logar ·este que faz a 'divisão 
deste Imperio co !n o terr~tor'io neutr.o < Amapá • sob~e ~~!;tal 
c~n_slfjto a V. Ex . o procedi~ento que devo ter para com os ~.n-: 
diV!duos de que trata à dito officio, pois , a mina, segundo me 
consta, achá-sé no Jogar Itaphál qnde ·ass iste ' essa' 1'nspe'cto,t: i ~, 
creada !lesde ·a ' data da cteação da Subdr,legacia do 4...0 districtd 
de Araguary, para obStar o· grande cont1'aba'ódo de gado trans
portado ê1o tio Apurema, 'áffiuente deste para a Cayenna For:an-
ceza . ' · .. " ·· · ' · - ·· ·· · 

Deus Guarde a V. Ex. - Illm. e Exm. · Sr. Dr. Firmino Lopes 
de G~strp,' ' pignissir+!o Çhefe de Poíici~: • · ., ... ' ·:-

.o Tenente, Ped?·o Alexa'lf~TiTio rav.ar.M, Su~delegqdo pq ~o ~i~-
trwto. · 

Secretaria da ~alicia d~ Prov in c i ~ do Pará~ 25 ~e A~~il de i882. 

Illm. e Exm. Sr .- Cumpre-me apresentar a v. Ex. oofficio 
junto, por cópia, acompanhado d'o documento a que se refere, no 
g
1
u
1
?1dp _?Pb!i-/J~tl!j~1!H? ~PY g!~frjcbq ~e Af~&'H~H partiRiP.~ ter. sido 

a f gscq ,ef a pma IDJpa u~ ouro. 
nens Guar.de a V.E &.-Illm. Q Efxm . Sr.P,r.-;Jq~q.lps~ 

Ped-r.osa, Dignissimo Bresidente 4a Rrow!nciª . 
Q Ch~fe de P~!fpi~ Jt'i?·rwi~~? ~opes. da Cq~tro . 

.N. HH. - Colonia Militar P~d;o II po ~iq 4r~"'1lar!, 9 de 
Abril qp 1,~§2: 

Il]m. ~ Ji:xtR· Sr.:-:':r-f~ syq!l!p~ncia a !Jit~ ~§nlm proc~,diqq,1 fipg 
cep~p de q.ue i\ rp.ma ~e qUJ:R des~p,lwt~ q9 log~n • Jta)lpaf ~- ~Sfa 
~ei!P._ o tr~bl}lq!!cila P..qF .Tp~quiq~ féff.eira :rrj:eygal!lqe)~' ~~gp?Jai!~ .. ~ 
CQJt~r.Jl.l:)~IJ..d,isFn. p~ f=~YBTJ.~ FJ_ap,.~/3H P.~FI!. ess~ .éaP.Im.1 o qqpl Plll!l· 
L~·DMlldA 69 J:!omen'\ d~ L ~' enas n_~f;qQs~ lll?lusiVe ~~S~}'tpr~s r 
es~r~vps qu~ sq !)Clll}fff refqgiados I)P tQrqt~flq Jl~lfLfR• prp,s~~H!·,e 
n .~s~~ . !rap~l qp ~ep)"prd~IH ~e~~P.tpriq,adQ l_e~ a~; P.q1'em ~@m,eg.t,l:l 
C~Jll p.~ dq}lmoin~çõps q,~ ·v,: · '~; po~~r~! ~fp.qár~ª r e~ê-~ ~@f: 
YJ9~, qq. IlHl~eder de qutr.& Q!P qu~r map.e.rr&· 

Beus Gqar<!le a w·. Êx:-nLm. e =J):xm. Sr..'J@sé da ~am& Malk.~li. 
digno io·:vie'e-l?residenfe da Pr:oYihc'iá. · · ' . .. . .. ~ . . ,... . 

l?~dro 4-~f!@CJ~4r.f'1A fq.~Cf.~O.S • 
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2 ... Secção.- Palacio da Presidencia da Província do Pará, em 
23 de Junho de 1882. ' 

Illm . e Exm. Sr.-Constando a esta presidencia por commu
nicação do Subdelegado de Policia do 4? dis~ricto do rio Araguary 
cidade de Macapá, que no logar de~ominado • Itaubal • fôra des
c0berta uma mina de ouro, que esta sendo explorada por diversos 
indivíduos sob as ordens de um tal Joaquim Ferreira de Maga
lhães mandei ouvir a respeito o command:mte da Colonia Militar 
Pedr~ II estabelecida naquelle rio que confirma essa noticia, como 
v. Ex. se dignará ver dos inclusos officios por cópia. 

Parecendo-me, porém, que a mina descoberta não está em ter
ritorio brazileiro, julgo do meu dever, antes de qualquer proce
diment0, submetter isto á esclarecida apreciação de V. Ex. de 
quem aguardo ordens. 

Deus Guarde a v. Ex.- Illm. e Ex. Sr. Conselheiro l\'Ianoel 
Alves de Araujo, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias 
da Agricaltura, Commercio e Obras Publicas. · 

Vice-Presidente-. Domingos Antonio Raiol. 

Geologia do baixo AUJ.azonas 

I 

• Na memoria que ora d0u ao lume da publicidade nos Archivos 
qo Museu Nacional esforcei-me por apresentar em fórma resumida 
os resuliados mais importantes dos estudos executados sobre a 
interessante região amazonica, pelo sempre chorado profesiilor 
Carlos Frederico Hartt e por seus ajudantes o Estes resultados são 
pela maior parte exurahidos e condensados de um extenso rela
torio prepavado pelo professor Hartt e pelos membros da Com
missão Geologica do Imperio, da qual era elle chefe, relatorio 
cuja pub1icação tem sido demorada em virtude das condicões 
financeiras do paiz, e pela infausta morte daqueile professor o " 

N'um resumo tal, nf!m sempre me foi possível mencionar a 
autoria de cada observaoão, convindo, por isso, dar aqui a 
historia das explorações e indicar a pa·rte da região :pela qual é 
responsavel caula um dos exploradores. Em 1870 o professor 
HarU, acompanhado por uma turma de estudantes entre os quaes 
1ive o prazer de achar-me, e mais tarde, . em 1871, por mim 
sómente, fez a expensas suas uma exploração do Tocantins até a 

· c0choeira da Guariba e do Tapajoz até a cachoei·ra do Aptüm, 
bem como das regiões de Santarém, do Ereré, e da serra de 
Parauáquára. As noticias dos res.ultados geologicos destas explo
rações foram por elle dadas á publicidade no Amel"ican Jownal of 
Science vol. I, 187:1., e vol. IV, 1872; n0 Jou1·nal of the Amer.·iccm 
G-eographical Society of New Yo1'7c, V0!. III, 1872; no Bulletin of 
the Butfalo Society of' 'Natuml Sc·ience, Jan. 1874 e no Bulletia o{ 
the Comell University, V0l. r, 18711. 
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Estas explorações deram tanta luz sobre a estructura geologica 
do Bra.zil que o professor Hartt, quando assumiu a direcção da 
Commrssão Geologica do Imperio, resolveu continuai-as, e por 
não. poder ir pessoalmente, contratou com o .sr. Herbert H. 
Sm~th, um de seus companheiros de i870 e habil geologo, que 
ent~o se achava no Amazonas, a continuação dessas explorações, 
~nvr?ndo-rne depois com o Dr. Francisco José de Freitas, no 
mtmto de estudarmos a mesma região. Em companhia destes 
dous Senhores fiz um novo e minucios0 exame da região monta
nhosa do Ereré e. subi o rio Máecurú, impropriamente chamado, 
Guntpatuba, nas cartas até a cachoeira denominada Pancada 
Grande ; mais tarde, com o Dr. Freitas, subi o rio Trombetas 
até a foz do rio Cachorro, indo só á ilha de Marajá que tinha 
vizitado em 1.871... O Sr. Smith, que havia dado começo a um 
exame da região occidental do Máecurú, na vizinhança da villa 
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 Commissão Geologica, quer 
pelos naturalistas supra-mencionados, foram estudados pelo 
Sr. Richard Rathbun, ajudante da Cpmmissão, encarregando-me 
eu dos fosseis carboniferos e silurianos. 

O presente trabalho no tocante á fórma, é todo meu, no que 
diz respeito, porém, ás conclusões que ahi se acham, confesso 
que sómente em parte me. pertence. Estas, tendo sido em grandé 
parte anticipadas pelo meu illustre e estimado mestre, o pro
fessor Hartt, nas publicações .i á citadas ou em sua obra intitulada 
The Geology cmd Phys'iCCbl Geo,qraphy of BnbZil, ou desenvolvidas 
nas discussões que juntos mantivemos, resentem-se de suas idéas, 
e suas idéas acham-se tão ligadas com as minhas, neste particular, 
que não sei na verdade o que exclusivamente me pertence de 
todas as inducções a que aqui cheguei. 

Mu'ito fica por fazer no estudo da Geologia do Amazonas, 
porque muitos problemas relativos á geologia da America do Sul 
existem 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 
difficil exame não podem deixar de ser muito defeituosos, e pois 
espero que as imperfeições desta tentativa que aqui apresento, 
no intuito de resolver alguns dos grandes problemas de Geologia 
do Amazonas, serão julgadas com indulgencia. 

II 

Como acontece com muitos outros rios, observa-se relativa
mente ao Amazonas que o rio assim chamado pelos geographos, 
tem entre os habitantes da região por eUe percorrida, diver as 
designações appiicadas ás differentes partes de seu curso. 
Maranon, Solimões e Amazonas são os nomes que se ouv.em nas 
margens do grande caudal, e como estas distincções populares 
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eorresponqem muito nppt~oxirnadam ente ás lres secções do valle, 
bem disLiJ1Cl(l S por caractere:; phys i êo~, c uue têm urpa historia 
g.eolon· ica mui di versn, cada uma em comparação ás dua- outras, 
podet~ ser aquellas dislincções conservadas com vantagem na 
Sciencjn. 

As dill~r enç<l s ÇJUe se observam nestas secções são devidas ªs 
r.elações do val le do Amazonas com as partes compon entes do 
continente da America do Sul, de modo tal que para compre
bender a es tructura daquell e vallc é preci so ter ein mente ªs 
feições geraes, desde muito tempo recpnh ecidas. do nqsso cont'i
nen~e· Este é constituído por tres llistinctas regiõesmontanhosas, 
mais ou rpenos Ji g~das por planícies e l evad~s , em qqc se ap ha]Il 
pavqdas ns depres,< oes occnpadns pelos grané!es ~ystemas ilnviqe~ 
do Orénoco, do Amazonas e do Prata . Os Andes formaffi uma 
lon ga , estreita e altíssima racha ao longq ela costa occiclerilàl; 1\S 
!IlOntanhas elo I!razi l e fla Gflyanna, rqepos altas goe 0s f\-péles, 
occJ.Ipam uma exteqsa area nas pf!ragen ~ onental e septentnona t 
do conpnente. O espaço entre es tas tres regiões ou ·nucleo!! i:lq 
cq1~ tinen te é occupado por vqstas plqni~ies de rpenos de" mil 
metros de e]cv!lção, com e~ceQção de qma e~ tre ita zona entre as 
do Brazil e d~ f}uyanna, qnde a éont innidade é lntei~àmente 
interrompida pelo valle inferior elo Atria'zon as . l'fota-se tampem 
Q TI!~ !'JULre ns dqas regjõés rnont~phosas da pnrte o'riental do 
contine!fte e qs Anqes, n c,qpL inniP,aae qa planici e acha -se quasi 
de~tr~lida pel qs grap.des_ cor tes feitos Belos rios P~ragu~y e 
MaP,etra ao sul, e pelqs nos Negrq e Orenoco ao norte; sendo 
cer.to Qf.l!l um~ depressão ppptinep.L!11 re l at iyq~ente ]:!equen~ é 
quanto _):>as ta P,ara sepqrar lMa1fTlei).te es t~s regiões. Já peln 
existenCiq daquell e phenoljleno geogrl)phico deuominaâ.0 rio 
Cpssiqui~ri, ,a q.nyanna póqe ser c.onsid,erada urpa pha. " · . 

Di'f:fm:ei)le do Orénoco e do Prata, o AllJaZOlJaS wm relações 
com todas :~s tres ai tas regiões qs:j ma indicadas. A. parte sp.pefif!F 
ou MiJrauon perteqpe aos Andes, a parte médià ou Solimões 
está · :jla · regiãR i nter.mediaria entre os ,4nCI!3s e a~ para'gens 
eleV:aàas qo ~razil e da ~uya:ima, ' e o HaixR A.mazoqas ~a fpz 'do 
ri l'j N!'lgrq ~ te o mar, esta enfr l3 essas ~esmas p~r.a gep.s: 

Soq_o qspecto puram en~e ~ep~rapluco , o ~P_IX.O Arpqzona e o 
Sol imoes n.ot+em ser :r:.eumdos em )+ma so sBCQaOI porqu,e a d iffe
i~nç~ que 'hgje h~'·pp ti:e ambos ~ muito_ meqor'. qu,é :I',cJif1'efen'Ça 
ent1:e o 1\'Inrappn e o res to clq gr11nae !te . Pqrem constelepJ)ldo 
tambem a· estructura geo iGJgr,ca e es i?~R t q lmente DS co:ndiç:qes que 
a geo logia nos ensina haverem ex1st1do em épocas anteriores á 
actual, vê- se, ccmo espero provar, que es ta divisão do valle, em 
tres secções existe rea lmente na natureza. 

Exq minaJldq a )Ffdrqgrp P,hi ~ fln )p cj~ J?~ $Ua }Mp)ipqf!~1 as 
elilfermwa~ nas tres !li!P!fq~s tomam-se mats notay_eis dq ,que no 
valI e parLicftlar ~o ri o. · · 

O Mar~nq'n f3 os seq.~ grandes ~f ibutarie~ ttP sul J~i-) região 
anqii?-a: ? Hq.~llag~ e p qpa~ale, de~peq1 de . &"fil!:!_~e!' · ~lt tp·qs P,il~ 
CqcclfiP.eJra~ 13 .~,opri}J:tl. p~r.a Q f}.qrte~ ~~ Plfepçao ~erpl des~às1 



DEl PARÁ 27 

até o poato em que se libertam do domínio das mentanbas, 
diri gindo- se então o Maranon immediatamenle para leste, · ao 
conlr.ario do Ucayale que, posto qLle já na bai xadêl, conserva a 
primitiva direcção, com0 se tivesse de murg i ~;wr a região monta
nb0sa . Os tnibutarios do !ai! o do Norte até o Napo que desagpa 
cruas i defr.onrte do Ucayale, descem à os Andes do Equad0r, na 
direcção sudoeste, dirigidos pelo declive das· montanha~ . A área 
de que estes nios são os escoadorés é j"Illlito con1prida na direcção 
Nerte-Sul , mas esiJ'eila-se na direcção E . O. 

Na reg ião de Solimões, pelo contrario, · a ürea esgotada ao 
norte tem a fórma de um nectangule cujo n'wior· ei xo acomj.Janha 
e rie, sendo para nanar que os seus tributa rias, entre os quaes 
se acha o rio N('lgro, cor.rern em valles poueo olcv,ados, par.a · E. 
qua si parallelos ao So limõ.es, eom o si fossem repellid Qs 110 
sul e diri gidos por uma linha de teiTenoti altos, ~s tendeodo - se 
de .El . para O. entre as montanhas da Gu yanna e os Andes . 

A área do sul, comprellendida entre o Ucayale, o Mª de_ira e o 
prolong~mento orien tal dos Andes Ela B.oli via, é de ró_rm fl 1riqn
gular , Os numerosos tributnrios, que per.cqrre[\1 (lst& área, 
nascem no pl a n~lto a E. dos Andes, em alti~udes mo4er(\da$ (as 
cabeceiras do Pul\ús têm, conform e Cllandless , a elevaçãp de 1088 
pés inglezes ou 33-l metros acima do nível do m&r), e são 
notaveis, como o seu celebre ex plorador. Chandl ess já Q fez yer, 
por correrem, em seus cursos superiores , na direL:ção gerêl de 
O E como se fossem dirig·idos por um decliv~ impercf. p,Uvel 
partindo dos Andes. . 

Na região do Baixo-Amazonas as monlanhl.lS df\ Guyn~n~ são 
r-elativamente pouco afastadas do r.io, e em yir~uqe qi sso, os 
tributarias do norte são pequenos e co r:rem com uma lj g ~iF~ 
deJ:lexão para leste, em direcçiio ao mesmo rio. Do lfldO do ~u!, 
pelo contrario, o vasto planalto do Br.azil centm~l estenÇ!e-s~ gesde 
perto do Amazonas até as cabeceiras do P!!r;:Jgnay e ªs ~1PU HJniJ ~S 
de Goyaz. Os g11andes tribu~ar.iQs: Tapf)jós, )Ç.iD!l;ú e 'focannns 
atra·vessam esta altiplanuru, na direcçpo ger.al de Nor.~p , e desc~w 
para o nível do Amazouas num deolive vapido que começl! pogco 
acima de suas respectivas bpcpas . Tenbq de pr.oJ:lOS i ~Q (j.eix'adq 
de mencionar o Madeira, p011CJUe este r.jq r~lacjpnf!·Se com tod~s 
as t pes secções da baoia g-eral. Um dEl se)ls tril)[J.tariqs, o f}.unpq J!f:l , 
nasce na parte culminante da planície per*ª! qp Bt:azH c par,ece 
rnargina!::-a até unirose IJOU) o lVIpmP!'~ gq.e, Ç f'l'Jl~ o Ben1 e o 
Mad11e de Deus, desce dos altps Andes d<! :J3pliYi fl, r.odeandg 
por•éru, a grande saliencia de Santl! Cruz d~ la S[ei:r-a. · .9 bqfX0 
Madeira, que fórmn ll qivisão entr.e a região çl.o Ei81IlllPeS e H9 
Baixo Amazonas, t:Pne a N E pqma Q.i!'!lCf?ã0 _!!IH&l Il_!Jrajl elf! a 
dos grandes accid (:l nLe~ dp splE) do l3 119?'1[ op ey ~aj, l? ~O e, AS 
cadeias de mmntanqas da c0s!a e pe Migas qer9es, fS _a!Js vqlles 
do alto $. F"ancisco e do a).tq P-araná . M~is aqwrge l fl !'f:l} 4,e f~1Pa!· 
dar si g;l'li~car;ão deste fa fl to. 

Passemos agora a co.q~id{:ln~'l' E!)Ç.~s q[l tidamepte O!! caracteres 
pbysicos e geologicos dll 11~g!ã~ P.o ~qixo,~rnf!~O~~s P§ llJH~~ 
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constituem o assumpto principal desta memoria. Ao viajante 
que se acha no Amazonas, o que mais impressiona, O.epoís da 
enorme extensão, largura e volume do grande rio, do labyrintho 
de suas rami.fica<;ões lateraes, e da riqueza de sua flora, é a 
grande extensão da varvea ou terreno baixo, sujeito ás innun
dações annuaes, a qual, monotona como o mar, acompanha o rio 
n 'uma zona larga dtl ambos os lados, desde a foz até o sopé dos 
Andes. Sendo esta . varzea geralmente bem arborisada, 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 largnra nem da sua importancia . Para isto é neces
sario subir á alguma das poucas eminencias existentes nas 
margens do Amazonas, como as ele Monte Alegre, Santarém e 
Obydos . . Destas elevações, com effeito, avista-se uma grande 
planície paludosa, quasi ao uivei do rio, semeada de lagos e 
ilhas de arvoredo, e cortada por innumeros e interlaçados ca
naes lateraes, furos ou pamncíme·rins , planície que se estende 
por muitas milhas até a terra firme do lado opposto, v izivel 
em longínquo horizonte. Nesta immensa planura o rio, grande 
como é, parece uma estreita fi ta de agua, quasi perdida na im
mensidade de seu antigo leito, porque a varzea não póde ser 
considerada senão como uma parte obstruida 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 desta, ora daquella margem, porém chegando raras 
v ezes a tocar a terra firme, como todavia acontece em certos 
pontos, na vizinhança de Sautarém e Obydos . 

Da foz do Xingú p:ua baixo, a varzea que fórma, com raras 
interrupções, não sómente as margens do rio, como tambem as 
suas innumeras ilhas, facto este de que é excepção unica a 
do Marajá, em sua parte oriental, é coberta de densa mata em 
que abundam as seringueiras. 

Do mesmo ponto para cima até Manáos, a varzea é na maior 
parte despida de arvoredo, mas coberta de relva e de plantas 
paludaes. Em certas paragens, como defronte de Santarém e 
de Obydos, a sua altura, nas margens dos canaes, é tal que l he 
permitte conservar-se sempre fóra do alcance das innnndações 
ordinarias. Nestes log·ares ha algumas fazendas de cacáu e de 
criação, sendo que mais geralmente é um deserto, apenas po
voado, pelo tempo do fabrico da seringa, nas regiões das mattas, 
e, pela estação sêcca, nas regiões dos campos, quando os re
banhos descem da terra firme para aproveitarem a pastagem. 
Além de margi.nar o Amazonas, a varzea estende innumeros 
braços 'em cada quebrada produzida nas margens da terra firme 
pelos valles dos confluentes, de modo tal que tornam muitas 
vezes difficil a determirração dos pontos onde os proprios valles 
destes tributar ias acabam e onde comeca o do Amazonas . 

A terra firme é muito variavel em- caracter e elevação, con
sistindo em planícies, ora mais baixas, ora mais altas, e em 
terrenos accidentados ou montanhosos. 
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As primei~as, que têm apenas alguns metros de elevação sobre 
a varze~, sao pouco desenvolvidas na região do Baixo Ama
zonas acima da foz do Xingu mas dabi para baixo, têm con
sideravel importancia, forman'do a~ campinas de Marajó e uma 
zona de mat~as de cada lado do rio, a qual, na vizinhança da ci
dade do Para, estende-se consideravelmente para o sul. 

As planici_es eleyadas dilatam-se para aquelle mesmo lado 
por. tras d_os terrenos baixos do Pará, approximando -se mais e 
mms do r10 em sua ~xtensão para Oeste até .apparecerem na 
margem um pouco abmxo de Stmtarém, 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 os nomes de serras 
Almeirim, Parú, Velha Pobre e Parauaquára começam quasi 
defronte da bocca do Xingu e estendem·se para Oeste, por trás 
de Monte Alegre até o rio Trombetas, ou mesmo além, apP,are
cendo .tambem nas alturas de Monte Alegre e Obydos. 

Não havendo soffrido grande desnudação, estas planícies apre
sentam-se em taboleiros, mais altos ao norte do rio, onde 
aquel1es de que acabo de fazer menção têm a altura de 300 
metros pouco mais ou menos, emquanto que os de Santarém e 
outros do lado do sul apenas têm a metade desta elevação. Em 
muitas regiões, a desnudação tem reduzido estas planícies a ter
renos mais baixos, ligeiramente accidentados e ondulados, como 
os da Prainha, Monte 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 planície original 
e a importancia do desnudação. Os taboleiros e suas encostas 
são geralmente cobertos de mattas mais ou menos densas, ao 
passo que as partes mais baixas ou onduladas, são campos agrestes 
com um solo de areia solta. Para o interior estas planícies pa
r ecem elevar-se mais e mais até :ficarem unidas com as planícies 
mais elevadas da Guyanna e do Brazil. 

A ultima divisão da terra firme, a de terreno accidentado ou 
montanhoso, é representada, na margem septentrional do Ama
zonas, por um grupo isolado de montanhas na vizinhança ~e 
Monte Alegre e Ereré . Estas levantam-se abruptamente no mew 
de uma planície, a uma altura de 300 metros, e são em geral ro
chosas, arenosas e estereis. Associada a ellas c tendo a mesma 
estructura geo logica, ha um campo baixo e pedregoso. Percor~ 
r endo rio acima os tribu tarios do Amazonas, tanto do lado do sul 
como do norte, encontram-s-e, nas secções encachoeiradas, a UI?'Hl 
distancia de 50 a 200 milhas do rio, · regiões acc1dentadas CUJOS 
pontos elevados são, em geral, menos altos do que as ser~as de 
Ereré. Estas regiões accidentadas são em geral bem arbonsadas, 
possuindo muitas madeir.as de lei , entre as quaes nota-se o casta
nheiro e a sapucaia. 

A estas regiões succedem, ao sul, as planicies do Bra;tlil central 
e ao norte as montanhas altas da Guyanna. . 

• 
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As differenças notadas nas àiversas regiões da terra f;lrme d•e
pel!lclem da estrucLara geologica do vall e, e antes ~l e descreve r 
minuciosa rn eule as dilferentes !'armações ai/i encontradas; ccmvem 
apresen~ar .um esboça geral ~1a geologia desta pa.r~e do ·U1eSI?O 
válle, e md_1 ca r as relaç'ões acrma descnptas, antecq'lamlo ass1m 
as conclusõ0s que se deduzem da·s observaç0es effectuadas para 
depois apresentai-as de um modo mais claro e conciso. 

O ~)rofessor flar~t desc reve a magistralmente esta es1tructara na 
seguiJilte trecho :. 

• O valle üo Amar.onas, no principí'O; appai'ê'c'éu como ü.tni 
largo canal en~re duas ilhas ou grupos de ilha·s, d'às ·quaes um•a 
constituiu a base e o nu·cl'éo do planaltó brazileiro, e a outra a0 
nol"te, do planalto da Gu yanua. Es·tas 'ilhas app·areceram ore 
principio ela edade siluriana ou um pouco depo is dell e .. Nnquella 
época os Andes não existiam ainda. > 

NBste canal foi depositada uin·a serie d'e camadas represenct:.:ud'o 
os terrenos silurinno sup·erior, d'eV'oniane, carboniféro e ·c~'é · 
ta'ceo, as quaes ap(!lareceram successivamente de um e ou•tro lado 
em terra firme, estreitando :assim a passagem entre aB duas ilhas. 
O levantaménto dos ARdes é poste r'i'or á deposi çã:o des~as ea · 
maC!las. 

• Antes da apparição dos ,Andes:; continúu b professor Har-tt, o 
vall'e ào. AHl::VZ01il 3S cons·is~ia simpJ·e·sm ente em dous golpllos 
unid0s por uin estreüo canal. Os Andes irrom petam nn enlra-cl-a 
do golp•ho de Oeste, cl!lnverternrdl!l-o em urna verda-deira bacia·, 
posto qae com sabidas tanto ao no·rte ·como ao sul. 'f0rlo o 
cootiJmnte fei depl!li s d·eprimido, de moC'l@ tal que as aguas 
c0briram amplamente os pJ.analto$ ·àa Guyanna e elo Bnuil, 
e as ca mad·as Lerciarias foram àl~i âeJ.il l!lSitaàas, v;a·ri·ando em 
esw·essuwa ·e construcllt.1<ta, ·conforme as condições em que fm;am 
formndn s . 

• E' de suppor ql!l'e· estas cal1hi1adas 5e Nvêssem ad·apt'ado, em 
nível, com o fundo sobre qu·e te'llh·am sid@ depositadas, cen
servaiFlàe-se mais ·a•l·tas nas ma is l~aixas margens da lDac ia e im
merg·indo d11s ma·rgens para , o ceRtro . 

• Qu·a.nde 0 continente SU1'gi u entra v e?: sobJ'e as aguas, pri
meirameRte .Je"ya•nta•ram-se os .J.'l la"@.alles n ivelados por s:tJ•a nova 
acquüoição de d·epositos; .porém, logo <ilepois, os actuaes divisores 
àas a.guas, . Jig'ando 0s gran·des ,ph]l])altos com os And~s, vieram 
acim-a da agua e o vaJ.le do Amazonas.•ter.nou-se um mediterraneb 
commun·i·canào a leste com o ·<Atlan~IC0 por um a.pertado caaãl. 
As camadas terciar:ias da .J9rovincia d0 Pará, sendo .pouco cobe
ren.;t-es, feram rapidamente desnadaclas.pe11a acçã0 do .mar, duJ:afit·e 
o 'levantamento do coutin.ente. P.rovave1mente emqmnLo a Glly· 
an-na exist iu co m'o uma i lha, o Amazonas seuti·a a acção da co·r
ren·Le eqaaLenial que m11ito d~via tter Í·nfluido no transpor'fe dos · 
detrictos da desnudação. No fim, as cámadas tercinrias foram 
varridas sabre am\l immensa extensão de territorio, coitseryan
cl·o-s·e a s·e'!Ta d·e Patú e as 'rnonran'has sem'elhàntes üo Norte 
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como ~nonumentos de sua , existencia. Em 1\'Ionte Alegre, em 
Sant~rem e perto de Altnr d0 chão ( no TopaJ0z ) o~ monticulos 
largos, arenosos e arredondaàos. parecem revresentar brJje nada 
men0s que restos ~as co lli nas terciari~s que foram derr~cacla~ e 
em parte ree?trattOcadas, até que. SJppareceram pomo .enormes 
bancos de ~rew. Emquanio o mànto terciario se desnudava, as 
corre_ntes das terra~ altas foram rasgando pot· .si mesmas nu 
merosos valles a.travez da5 camadas e es tes formando estuarios 
~ilataran:-se em maior ·extensão do c1ue teria sido possível razel-~ 
as _propr1as c_orrentes .. Dur~nt~ esta época de desnqdação, foram 
deixados varws depositas ·nao so no fundo do mar interior porém 
tamb~m no golpho em que abria-se a leste. ' 

• Continuando a sublevação, o mar i ll.Lerior., agora pouco fundo 
em virtudé da deposiç.ãú de muito sedimen to, e ao mesmo 
tempo salobro pelo tributg de milhares de correntes, estreitou-se 
rapidamente, quanto a sua área, e o rio Amazonas que fi ntes de
saguava em um lago, ao pé elos Andes, começou a esteudeT o 
seu curso~ seguindo as agua:s que se retiravam. Por fim, . o 
canal que communicava com a bacia interior foi se estreitan·do 
entre a linha de montes que se estende de Üho/dos a _Almeirim., 
e os altos do lado de Santarém, e!I) urna d·istancia de níio menos 
de trinta ou quarenta milhas . Este p0nto .foi o que m::ris se 
ustrettou. Devo accrescentar que o curso do rio 11cha-se aper
tado presentemente em Obydos pela extensão das planícies allu-
viaes no lado. do sul. >> . 

Esta exposição exp.iica claramente a formaçi'ío âa vnrzea, das 
planícies b~ixas do pará, e da_;; planícies allas do interior da 
provincia . . Restt\ dizer que os terrenos fl.CC idêntados são. devidos 
ao apparecimento·, em ;v irtude da deso uda.Ç:lo das camadas ter
ciarias, das camadas inclinadas das formações mais antigas do 
que a terciaria., inc-luindo a cretaceã, a pnlceozoica e a archeaua. 

As rocllas das antigas ilhas, primeiras terras ·emer-g idas no 
oceal'l.o, qure o·céupava a área em que o cont·'inente se formava, 
têm sido pr<'lfundamen·te metamorphoseadas, sendo convertidas 
em gr11nito, gneiss, quartzito e schisto metamorpbico,_ e por isto 
podemos facilmente ct·etermina_r ~pp~o::rimad.amente a extens·ãn 
daque'llas ilhas, estudando a dtstnbUiçao das rochas m~tamor
phica~. :As do norte apparecem nas _altas mon~anhas qu~ formam 
o limite político entre a Guyanna e o Braztl, e, abaixando-se 
para o. sul, estendem-se até \].ma linha c1ue part_indo de_ um PNlto 
pe1·to do Atlanlico e da ~oz do Amazonas quast em l_l)t~ ·tu~e 1 o N 
corre . para o oeste, decl mando ~m pouco para o sul at.~ encontrar 
o rio Negro na éonfluencia do R10 Branco ent~;e as la ~It ~des 1.0 e 
2o'S. Nesta linha que ~epresenta a aptigaços~a, as rochas me
tamorphicas em gera l so apparecem a superôcte nos valles dos 
rios, em virtude da desnudação das camadas s.o~repostas . A 
Oeste:da bocGa do Rio Branco çs ro.chas metamorplucas pa·recem 
estender-se Úé ·ou além do n1to :ftio Negro. . 

No 'fado do Brazil. as rochas metamórplJicas só formam rnon
tanh:as altas nas regíões muito ~ongiquas do Amazonas, porém são 
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encontradas em baixo das outras formações na maior parte, senão 
em todo o ter ri to rio elevado do Brazil. Na região do Amazonas 
ellas formam as cachoeiras dos rios Tocantins, Xingú, Tapajós e 
Madeira, a linha de emersão, passando o Tocantins entre o 3° e o 
4°, de latilude austral, o Tapajós entre q,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 rne
tamorphicos porque no Purús, o rio mais proximo a Oeste, Chan
dless na sua acctuada 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 rocbas metamorphicas são elevadas em 
dobras correndo na direcção do Nordeste. 

Parece possível que o curso do Madeira seja dirigido por uma 
destas dobras ou, o que é mais provavel, pela margem da região 
metamorpbica, que alli devia ter aquella direcção. 

E' possível que o Guaporé tambem marque uma outra mar
gem desta mesma região que, sendo transversa á orientação das 
dobras, não segue a mesma direcção que ellas. O que é certo é 
que na região do Guaporé, ):lavia um canal entre a região meta
morphtca do Brazil e uma semelhante na Bollvia, comparavel ao 
estreito entre as ilhas do Brazíl e d:J. Guyanna, hoje occupado pelo 
Amazonas. 

Como no Brazil oriental e central, as rocllas metamorphicas na 
região amazonica dividem-se naturalmente em duas series bem 
distinctas, uma das quaes a mais antiga, consiste em rochas crys 
tallinas incluindo gneiss, gneiss-granito e syenito, e a outra, mais 
moderna, de rochas alteradas, porém em geral não crysLallinas, 
consistindo em quartzito, chisto metamorphico e calcareo crys
tallino. A ser i e mais antig corresponde em caracter e e da de 
geologica á da.serra do Mar e da serra da Mantiqueira, nas pro
víncias do Rio de Janeiro e Minas Geraes, que o professor Hartt 
referiu á edade archeana, comparando·a com a serie laurentiana 
da America do Norte . Esta serie tem sido pouco estudada na re
gião amazonica. 

Castelnatl falia do gneiss cinzento no Tocantins, um pouco 
acima das primeiras cachoeiras, e Chandless encontrou gneiss em 
uma posição semelhante no Tapajós: o Sr. Ferreira Penna in
formou-me que as cachoeiras do Xingú são formadas de gneiss 
e diorito; e obsequiosamente mostrou-me amostras do primeiro 
gue consistem em Jeldspatho c0r de carne e quartzo com uma 
pequena pToporção de mica preta, a rocha em pequenas amostras 
apresentando uma estructura massiça e granitoide; não Lenho 
viste 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 cachoeiras do Araguary pequeno rio que 
desagua no Atlantico, um pouco ao norte, da foz do Amazonas, e 
seixos da mesma rocha foram encontrados nas explorações da 
Commissão Geologica, nos rios Máecurú, Curuá e Trombetas. O 
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eng-enheiro Coutinho informa -me que, no rio Branco, o gneiss é 
a rocha predominante salvo na foz do mesmo rio onde encon
trou syen ito rôxo. Este ult. imo achei eu tambem em uma zona 
de cerca de meia milha de larrr ura na segunda cachoeira do 
'frombetas e vi seixos do mesmo uo 'Máecurú vindo de cima do 
ponto a que cheg_uei. Não pude determinar, no curto tempo de 
que -d~spunha? SI a massa é estratificada ou não, sendo possível 
que seJa de ongem eruptiva. 

A rocha consiste principalmente em feldspatbo hem crystalli
sado, côr de carne, com uma pequena mistura de hornblenda e 
peg.uenas man9has esparsas ~e um mineral verde decomposto 
CUJO caracter nao pude determmar; o quartzo fa lta inteirame-nte. 

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

Subindo o Tocantins o r io é, no principio, marginado por bar
reiras de arêas e arglll as terciarias que, á medida que se appro
ximam das cachoeiras. afastam-se do rio e começam a apparecer 
as rochas metamorphicas. A primeira dentre estas exposta é «um 
quartzito granular muito duro e com fractura saccharina, sendo 

·a rocha muito atravessada por vieiros de quartzo . A estratificação 
é muito escura e a rocha parece tet· uma especie de estructura 
schistosa. Em certos Jogares é mllilo compacta e azulada, seme-
1 h ante ao petrosilH sendo tão r ecortada de peq uenos v ieiros que, 
na sua decomposiç-ão, llle dão uma superficie alveolar. Depois 
apparece na Ponte do Norberto uma rocha ta lcosa muito decom
posta, porém tendo apparentemente uma inclinação a Este ; 
acima desta ha uma camada de quartzito compacto avermelhado. 
Da praia dos Mortos estende-se uma linha extensa de rochas se
melhantes com inclinação a E. Em Jequirapuá uchei a seguinte 
secção, dada em ordem ascendente. 

•· 1. Grés schistoso. 
• 2 Grés branco, compacto, de grão um pouco fino, tendo a 

granulação distincta . Exposto ao tempo torna-se pardo e é atra
vessado por vieiros de quartzo. 

« 3 Uma camada delgada de schisto de côr purpurea i:l estrati 
ficação obscura por ·causa de falhas e deslocamentos oblic1uos. 
g;, • 11 Camada possante de schisto ferruginoso muito decom
posto . 

• 5 Camada de quartzito muito compacta, matisado de azul, 
branco e vermelho. · 

• 6 Schisto vermelho muito atravessado por pequenos vieiros. 
• Pouco acima de Alcobaca observei um quartzito com incli-

nacão a nordeste . · 
; Em Alcobaca ha camadas possantes de quartzito azulado, 

muito d~ro e api·esentando supertlcies polidas pelo rio . •. 
Quartzitos compactos, pardos e azu lados for_au: olJseryad9s e~n 

varios pontos acima de Alcobaça, sendo hem dtstmcta a mclt,naçao 
ao nordeste, em um angulo de. cerca de õ,O". 

3 
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• Abaixo da cachoeira Tapanhúnaquára, ha rochas schistosas, 
esverdeadas, inclinando-se a le te, junL0 com muito diorito. Nos 
schistos achei amiantbo e serpentina. As rochas que estreitam o 
rio e formam a cachoeira são, quanto pude determinar, uma 
serie de quartzitos pardos inte rstt·atiricados com camadas finas de 
schisto bem Jaminado. A extremidade da alta ilha das Pacas é 
composta de uma massa de quartzito duro, azulado e averme 
lhado, de apparencia vitr en , atravessado por numerosos vieiros 
pequenos de quartzo. Ao lado esquerdo h ;J r ecifes de roclla schis
tosa fortemente inclinados a E . As ilhas d.e Janaúquára são 
massas nuas de uma rocha dura, silicosa (ch e1·ty) cuja r elação 
com·as outras rochás não determinei. 

« Na Porta de Braga, elevada projecção na margem esquerda 
elo rio, a praia está coberta de massas g randes de minerio de 
ferro, em parte hemati'Le mammilar. As rochas da vizinhança 
consistindo em quartzito e grés tem uma forte iucl i nação ao E. 
Segundo me lembro , o deposito parece ser superficial e duvido 
que haja valor economico. 

• Opposta á Praia Grande ha uma linha comprida e estreita de 
rochas es tendendo-se ao snl, alguns gráos para l '3ste e marginada 
de rochas schitosas que alli apresentam a inclinação ordinuia 
]{ara leste. A linha de rochas é formada por uma emersão es
treita de diorito que supponho formar um dique . Perto desla lo
calidade as rochas schistosas reapparecem com as rochas sili
cosas (cherty) sobt·epostas, apparentemente com estratificação 
diversa. Estas ultimas podem portanto ser de origem muito mais 
moderna. Em um Jogar, creio ter observado signaes de esLrati 
Hcação horizontal . Perto da extremidade de um enorme banco de 
areia, chamado Praia Grande, as rochas schistosas apparecem ouLl'a 
vez, sendo a orientação N. 30° O e a inclinação 276 E. 

• A cachoeira de Guariba é formada pela emersão de uma serie 
de rochas metamorphicas, alternação de scllistos, quartzitos e cal
careos que se estendem atravez do rio formando uma esper: ie de 
repreza. A orientação é ahi um pouco irregular, porém g·eral 
mente tende para N, alguns gráo- para O, sendo a inclinação a E 
em angulo moderado. 

, Não pude subir além da cachoeira de Guariba tanto por falta 
de tempo como por não ter uma embarcação propria. Pelo que 
pude julgar; as camadas metamorpbicas deviam estender-se muito 
rio acima;e seria importante tel-as exam inado. Si toda a serie, 
que vi, pertence o~ não ao mes_mo ho;izonte g:eologico, não pude 
determinai-o pela falta de fossets, porem depo1s de meus estados 
dos terrenos c11rboniferos e devonianos do Amazonas, creio que 
pouca duvida haverá de que a serie seja siluriana . 

• E' interessante observar a inclinação destas rochas que é 
quasi constantemente a E, sendo a orientação_ notavelmente para 
o N. O f~cto da apparição de diques de trapp é tambern impor
tante. Não vi porphyros semelhantes aos das cachoeiras do 'l'a
pajós . e sou levado a crêr que as camadas do Tocan~ins, 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 Hartt no • Bulletin of the Cornell 
Un iver§ity . • Consistem ellas em quartzitos e outras rochas se
melhantes, porém sem granulação apparente e com as camadas 
a~ravessadas por diques enormes de porphynD e di o rito. 'l'odas 
sao mlllto compactas, de côr roxa ou de chocolate frequentemente 
m?nchad_as de pe9uenos pontos verdes, provenientes de algum 
mmeral mdetermmavel em decomposição. Em amostras as rochas 
amo·rphas parecem ser de origem ignea , em virtude de raros 
crys_taes _de feldspatilo,[que dão-lhes uma apparencia de porphyro, 
p~r~m v1sta em J?assa as superficies lavradas pelas aguas mostram 
dtstmc~amente la~bas de laminação, e até linhas da estructura 
produztda em sed1mentos moveis pela accão de ondas e correntes 
provando assim conclusivamente a or"igem sedimentaria d~ 
rocha .. As camadas são inclinadas de 15°-20° aa SE. com orien
tação de N 30"-4:0° E. 

O porphyro dos diques, que é evidentemente eruptivo, con
siste em uma massa compacta amorpha, feldspathica, de icôr es
cura de chocolate a.nde se acham espalhados crystaes de feldspatho 
roxo, peq·uenos grãos arredondados de quartzo e do mineFal verde. 

Nota -se tambem nas cachoeiras duas emersões de rochas crys
tall i nas que parocem formar diques ; porém este caracter não foi 
bem determLnad.o ; uma de11as é de gTão tino e côr escura, a 
outra consiste em fe•ldspatho roxo--claro com g-rãos de quartzo. 

Achamos uo rio Trombetas uma serie muito semelhante a urna 
parte da do Tapajós. E' exposta na terceira cachoeira denomi
nada Quebra-po,tes e no curso inferior do rio Cachorro, que entra 
no Trombetas logo acima daqnella cachoeira. A rocha varia em 
cur, tem cam.adas coradas de roxo-escuro, outras de purpureo, e, 
como a do Tapajós, é marcada de pontos verdes. A massa é amor
JJila, fellllspatilica, e as vezes com pequenos grãos de quartzo poden
do-se cla,ssifi:Gal-a como felsito ou eurito. A estratificação é muito 
di>stincta, a laminaçã0 e a estructura, pr0duzidas pelo embate de 
ondas e correntes, mos·~ram-se tão claramente como em qual
quer gr és moderna, ou não metamorphoseado. As camadas de 
felsUo rep0usam s0bre o syenito já descripto (tambem marcado 
pe lo mineral verde) , e inclinam-se 20° a N E cam a orientação 
N. 30° O. Snbreposbas a es ta se rie, acham-se com estratificaçã0 
d1versas camadas de grés contendo fosseis da edade siluriana su
perior. 

Elsta mlbinta observação é da maior importancia2 poFql!l!e prava 
que o rnetamorphislililo !!las rocl:tas e a deslocaç.ao clas camadas 
devi-am reEerir-se a uma época anterior :.í silharia,ma superior, isto 
é, á sillll!riana iruferior ou e archeana. Estou persuadtdo de que 
esLa conclusão não se limita á região do ria Trombetas onde o 
faG~o fo i observado, mas póGle, sem receio de engano, ser esten-
lililila ID!I!I!iltl!l mais l0ng•e. . · 

A semeJha,nca em caracteres lithologicos entre as ·rachas· do 
'l'rombetas e ~s do Ta•pajcis é tal, que nãe se pó de duvidar de _q~e 

·a t:ol!maçãa seja a mesma nas duas localiclades, podendo-se adm1ttn" 
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em um só systema de cleslocação a difl'erença que se nota na 
orientacão elas camadas ele N N O, no Trombetas a N N E, no 
Tapajós. A este mesmo systema P.odem-se referiT as Qes loc!lções 
do Toc:mtins onde as camadas onentam -se na d1reeçao de N ou 
N N O. Cufnpre, porém , notar, que, e.mquanto os quart~!tos 
compactos do Tocantins asset<?elbam-~e . as rochas do :rapaJO~ e 
do Trombetas, o resto da sene, cons1stmdo em quartz1tos gn~
nulares scb istos talcosos e calcareo, faz lembrar as rochas elo no 
Araguay, do alto Tocantins e das montanhas de Goyaz e Minas 
Geraes . 

E' facto desde muito tempo reconhecido que as rochas meta
morph icas do Brazi l, da Guynnna e da Venezuela são em geral 
orientàdas na direcção de N E ou E N E, variando, porém em um 
quadrante até NO . Parece provavel portanto que o systema de 
deslocação que se observa no Amazonas é egua lmente o do Brazil 
oriental e da Guyanna, e portanto podemos attribuir a elevação 
das montanhas 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 rmtrns 
regiões do Brazil, não desmente esta generalisação, porém, devo 
confessar que não é ainda bastante completa para inteiramente 
confirmai-a. Nas lJrovincias da Bahia e Sergipe ha uma se1·ie de 
camadas cuja idade não é ainda determinada, mas que é mais an
tiga do que a edade cretacea c. mais moderna do que o gneiss 
sobre que ella jaz com es~ratificação discordante e que por con
sequencia é provavelmenLe pa\reozoica. Esta serie sem ser 
metamorphoseada acha-se deslocada em um systema dilferen te do 
das rochas cryslallinas, provando que o melamorphismo e desloca
ção destas era anterior ao deposito da serie que me parece ser da 
eclade devoniann ou carboni rera. 

Nas provínc ias do sul temos prova mais concludente. Em Santa 
Catharina e no Rio Grande do Sul ha, em posição horizontal, 
acima das camadas metamorphicas inclinadas, outras camadas 
cuja edade carbonifera parece lJem provada. Estas camadas car
boniferas parecem estender-se atravez da província do l)araná até 
ao sul da província de S. Paulo. Perto da Ponta Grossa, no 

· Paraná, foram encontrndiis pelo Sr . Wagoner, ajudante da com
missão Geo logica, fosseis devonianos em camadas inferiores ás 
que contém carvão ele pedra, mostrando-se como estas, em es
tratificação . horizont~l. Naquella região, portanto, a des locação e 
o metamorphismo precederam n edade devoniana e provavelmente 
como no Amazonas, a edade siluriana superior . 

Temos visto que entre as rochas metamorphicas destacam-se 
duas series dist.inctas das quaes : uma crystallina, foi com toda a 
probabilidade r eferida á primeira divisão da edade archeana, isto 
é, á Jaurenciana. E' provavel rJue esta serie houvesse sido m e
tamorplJosea cla e deslocada antes do deposito da segunda ser ie 
não-crystaHina. E' verdade que as duas series parecem concorda!" 
em estratificação, é, po1:ém, pouco provavel que a concordancia 
seja perfeita e que a serie mais antiga não tenha ·so1frido movi-
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menta~ (talvez na mesma direcção), antes do movimento gigan
tesco que caracterisou toda a região metamorpb.ica. 

A respeito da edade ela segunda serie metamorphica, a dos 
qnartzitos, fel siLos e schistos, temol-a, pela el_iminação das edades 
anteriores e posteriores, limitado ás duas intermediarias entre a 
siluriana superior c a laureociana, isto ~' a siluriann inferior e a 
archeana superior ~u huroniana dos geologos canadenses. E' pro
va v~! que ambas eBJam representadas, e aceitando a supposição do 
professor Hartt de q 11e as rochas do Tapajós são mais antigas que 
as do ~ocanLm~, podemos provisoriamente referir aquellas (com 
os felsiLos do Tromb etas) , á edade huroniana e estas á si luriana 
'inferior, referencia esta que se harmonisa aliás com uma outra 
opinião do illustre professor, isto é, que os quartzitos crranulares 
(i tacolumit~s) e ? Chi s ~o s talcosos de Nlinas -Geraes pe~tencem á 
edude silurwna 111ferwr. 

Terminados estes mo vimentos de sublev::ção e des1ocação, do 
Jante a mesma edade siluriana inferior ou pelo fim della, as duas 
ilhas do Brnzil e da Guyanua ficaram com add ioões enormes ás 
suas respec tiva~ superfici es e chegaram a obter os limites já in 
dicados, deixa ndo entre si um canal de tres ou quatro gráos, em 
lutitude, de largura, na parte mais estreita, começando desde 
entf.ío a desenvolver -se ova lle do Amazonas. 

Neste canal depositou-se "dnrante um longo período, es
tendendo-se, desde a edade si luri ana superior até a edade cretar.ea, 
uma serie de camadas levemente inclioadas de cada lado para o 
cent.ro, sem grandes osci llações el e nivel nem cleslocações compa
raveis com as que perturbavam a se rie metamorphtca. Houve, 
en tretanto, antes do deposito das camadas terciarias, erupções 
consideraveis de trapp e de diorito, bem como deslocações em pelo 
menos, uma região, a do Ereré, situada quasi á margem do rio, 
na vizinllança de Monte Alegre . Esta região é tão importante, 
n:o estudo da geologia do Amazonas, que merece descripção es
pecial. 

Cerca de du~s leguas, a Oeste dn villa de Monte Alegre e á 
margem da varze11, existe um grupo isolado de montanhas con
sistindo em pequenas se rras mono c 1 i naes, muito numerosas, 
destacadas um as das outras e di spostas em ellipse ao redor de 
uma planície centrnl cuja elevaçã_o é de . alguns me_tros . apenas 
acima do nível do Amazonas. O e1xo maiOr desta ell1pse e de tres 
ou quatro leguas ele comprimento e corre na direcção E O. 
A. serra principal, chamada Tajuri que mede 350 metr~s de eleva
ção, fica a Nordeste da ellipse ; dallí estende-se uma ll~ha cur.va 
de serras lJai xas até encontrar, pelo sul, a serra d~ Erere, que ~a 
~egunda em altura, poi s tem 250 metros de _e l~vaçao ~em seg_mda 
vêm as serras menores de Aroxi Maxm1, Para1zo, Ju!Jao e 
Urucury, sendo a ultima situada nà extrem icl~cle occidental dn 
elli pse; entre esta e Ta .i uri h a um numero constclerav~l. de serras 
·baixas sem nome, as quaes não foram ex ploradas_ . . Todas as serras 
apresentam uma encosta abmpta ao lado da plamcte central e um 
declive lento, seguindo a inclinação das camadas d0 lado opposto. 
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Esta inclinacão que é de 10° a 20° varia em lodos os pontos da 
bussola, sendo· de N N E em 'l'ajuri, de E na s serras interme
diarias entre Taj uri e Ereré, de S n esta u!Li ma e de O em Urucury . 
Esta variação prova que aquella linha de serras é um pequeno 
r esto de uma vasta elevação (lJlticlinal cuja parte central e maior 
foi destruída pela desnudação. Vem apoiar esta opinião, a r espeito 
da estructura daquella região montanhosa, a s·erra baixu do 
Paituna, situada fóra da ellipse, al g-umas tres ou quatro milhas ao 
sul da serra do Ereré, e parallel a a esta . 

A Paituna terna estructura synclinal, inclinando-se as camadas 
de cada lado para o centro, como era de esperar, considerando-se 
a sua posição em relaç:ão ás outras serras do sys tema . E ' possível 
que ao norte de Tajuri haja outras ~erras de es tructura seme 
lhante á do Paituna. 

Ainda não se tem reconhecido, em outras partes do vali e, eleva
ções correspondentes ás do Ereré, porém tenho razões para crer 
que a serra de Curumú, e ta lvez a de Cnnnry, na vizinhan ça de 
Obydos, são de estructut·a semelhante e pertencem ao mesmo 
systema de deslocação . Perto da margem, da reg ião metamor
phica, pelo menos, do lado da Guyanna, as camadas palreozoicas 
são ligeiramente inclinadas em um angulo de 5° a if)o mas geral
mente parecem ser horizontaes. 

O primeiro m embro na serie palreozoica do Amazonas é o ter
reno siluriano superior cujas rochas apparecem do lado da 
Guyanna numa zona de poucas milllas de largura, e que se es
t ende na direcção E O por uma distancia consideravel e pro> avel· 
mente ao longo ela maior parte da margem austral da região 
metamorphica da Guyanna. As rochas desta e da de foram reco
nhecidas no Trombetus, Curuá e l'viaecurú, e á vista de amostras 
trazidas pelo Sr. Ferreira Penna, do Maracá, pequeno ri o quas i 
fronteiro á extren:ictade occidental :da' ilha de Marajá, julgo que 
se estendem quast até o Atlantico. 

E' no rio Trombetas que as r ochas desta edade têm sido mais 
bem estudadas. Alli se apresentam, em uma extensão de quatro 
ou cinco milhas, formando a primeir;c cachoeira e parle da se
gunda. São ainda observadas em um morro de cerc:t de 1.00 
metros de elevação chamado Oiteiro do Cachorro , situado na 
margem direita do rio do mesmo nome, um pouco acima da sua 
desembocadura no Trombetas. A parte inferior deste morro é 
composta d'e fel sito acima do qual apresentam-se as camadas silu
rianas, formando um magnífico despenhadeiro. Na parte inferior 
da segunda cacho eira, chamada Vira Mundo, estas rochas re
pousam sobre o syenito. A inclinação das camadas é approxi
madamente de 5° para S S O, com a orientação N 65° O. Julgo 
que a espessura total ela serie é de cerca de300 metros. 

O caracter das camadas é notavelmente uniforme . Estas com
poem-se quasi exclusivamente de gres duro, argilloso e micaceo, 
disposto em Iages finas de poucos cenlimetros de espessura , 
porém com algumas camadas massiças 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 
menos listrado e matizado. Os calcare os faltam inteiramente e 
os schistos são raros e porrca importantes, relativamente á sua es
pessura, porém, interessantes por seus caracteres especines . 
Acha- se um grupo de schistos ou antes de uma rocha silicosa 
(cherty) _ e schistosa, de cinco ou seis metros de espessura, junto 
ao sye~1 to na base du se ri e . Estu rocbu parece ter soffrido alguma 
alteraçao e f1lZ snppôr que o syenilo é de origem eruptiva e mais 
~node_rno do que as r9chas metarnorphicas da mesma localidade, 
1sto e, d~ q_u e_ os felsrtos; como, porém, notei que são justameJ).ttl 
as lages mterwres e por consequenc ia as mais vizinhas do syenito 
çue mostram menos signaes de alteração, ligo muito pouca im
portancia a esta supposição pelo menos, no que diz respeito á sua 
ui Lima parte. Um outro schisto de espeiisura indeterminada 
apresenta-se junto á parte íngr eme da face do Outeiro do Cachorro 
e consiste em argilla pura empregnada ·de alurnen que apparece 
tambem abundantemente em crystaes livres. 

Ao pé da cachoeira Vira Mundo e acima da rocha silicosa ha 
uma camada de gr és arnarellado de grão fino, contendo alg-uns 
fos seis, dos quaes conseguimos colleccionar quanto nos era bas
tante a determinar a edade da formação. 

Estes fosseis , que estão todos no estado de impressões, pm: 
tencem ao ramo dos l\Ioll uscos, com excepção de uma . especie de 
Bey1·echia e um frag mento que parece ser de Trilobito . Os mais 
abundantes são, um Cephalopode, especie de 01·tlwceras, e diver sas 
especies de Brachiopodes pertencentes aos generos Rhynclwnella, 
Pholidops, Orth is, Cltonetes, StToplwdonta e Lingula. Dos Gaste
r opodes ha especies de Belleroplwn (Bucania) e Con~tlaria, e dos 
Lamelli brauchios, especiaes de Ctenodonta. Entre estas especies 
distinguem-se, a Ortl1is hybt·ida, Sowerby, a Lingula cuneata, 
Gonrad e a Bucania t?'ilobata, Conrad, que são características da 
parte inferior do terreno siluriano supe rior da America do Norte. 

No outeiro do Cachorro existem em certas lages restos de 
plantas marítimas Fucoiúes ou Algas, entre as quaes pude reco
nhecer uma especie norte· americana, a Arth?-opltycus Ha?'lani de 
Conrad. Estes fosseis indicam uma correspondencia notavel com 
o grés de Medina (Medina s_andstone)" subdivisão do pe!iodo do 
Niagara, dos geologos amencanos. Nas camadas do gres aver
melhado superior a este grés fo ssil ifero, só encontramos tubos. de 
vermes e esses em abundancia. 

A mesma serie de camadas encontra-se nos rios Curuá e 
Maecurú com caracteres identicos, aos já descriptos. Não nos foi 
possível ~hegar até a base da serie onde encontram-se as camadas 
fossiliferas, por não dispôr de força bastante par!l tra~spor as 
altas car-hoeiras formadas por estas rochas, nos d1tos nos, pelo 
que só acllamos fos seis indeterminaveis, como tubos de vermes e 
Al gas mal conservadas, 

O terreno siluriano superior ainda 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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exisla elle alli . E' possível que' ns camadas si licosas de que fa lia 
o Professor f-Iartt., em sua de;;cripção das rochas do Tocantins, 
pertençam a este ter reno, como, porém, ex istem tambem no de 
voniano e no !!arbonifero camadas da mesma natureza, é impos
sível, na fa lta de amostras, dizer á qual dos tres tenenos ellas 
podem, com mais probabilidade, ser referidas . 

o teneno devon iano destaca -se mel hor no lado septentrional 
do valle, onde margina a zona siluriana, em uma outra mais 
largo, desapparecendo debaixo do terreno carbonifero para re
apparecer outra vez mais ao Sul pela elevação do ::mticlinal do 
Ereré . As camadas deste terreno são bastante variadas am cara 
cteres, e podem ser divididas, pelas differenças das rochas e dos 
fosseis, em tres series ou grupos subordinados, que acho con
veniente denominar, segundo a localidade em que cada um foi 
melhor estudado, o do Maecnrú, o do Ereré e o do Curuá. 
Cumpre entretanto, observar que estes nomes não são exclusivos, 
porque nas tres localidades supra mencionadas apresenta-se cada 
um destes gru pos . 

O pr imeiro grupo, o do Maecurú, consiste em algumas raras ca
madas de grés gosso, branco ou amarellado, Lendo, no Maecurú e 
no Curuá, a espessura de 10 metros. E lle é bem representado 
neste rio, com inclinação de perto de 5° ao S S 0, sendo a 
rocha dura em algumas camadas, friavel em outras, e al
tamente fossi lifera . No Trombetas este grupo é representado 
por umn camada de grés tão friavel que é quasi um banco de 
areia, apparecendo no Ereré sómenle na snperficie dn camada 
superior . 

Us fosseis existem todos em estado de impressões coradas por 
oxido de ferro, e são tão abundantes que em poucas horas 
fizemos, no Maecurú, uma collecção enorme, contendo cerr,a de 
75 especies . Dos Trilo]) i to.,, h a especies de g·eneros Bomc~lonot~s, 
Datmanict, Phacops, e P?·oetust, ; dos G:1steropodos, especies de 
Belteroplwn, ele Pla.tyceras e de Ifolopea; dos Lamellibranchios, 
encontra-se um grande numero de especies represen tando os ge
nerosil1odiomO?·plta, Limoptera, Ectmonclia, Grammys ia e outras. 
Os fosseis mais inter~ssantes são os Brachiodes cuidadosamente 
estudados pelo Sr . Rathbun, aj udante de Commissão Geologica, o 
qual descreve 21 especies provenientes do 1\'Iaecurú, 15 das. quaes 
foram enc.ontradas tambe m no Curuá, em camadas semelhantes, 
9, nas camadas sub-jacentes do Ereré, e 6, no dei'Oniano in
ferior e medio dos Estados-Unidos. Das especies commun a -este 
grupo e ao do Ereré, as que são muito abundantes ·em um, são 
gera lmentes raras no outro, o que dá, com as especics JimiLadas 
a um ou ao outro, uma expressão especial á fauna ele cada um 
de!les, justificando a sua separação . As especies mais abundantes 
e caracterí sticas no gres do Maecurü são a .;i?nph'i_qe7ut eton'gata,. 
Hu ll , a Spi?'i{em doudemJ}'ict, Hall, a Stmfodontaperplana, Hall, a 
Rhynchonattc~ dotis, Hnll, o T?·opidoleptus cctrinattts, Hall, a VüuUna 
pttstttlosa, Hall, a StTapto'l'ltynchus Agassisii, Hartt, e especies 
novas de C!wnates e 01·tltis. 
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As duas primeiras e as ultimas novas no foram encontradas.em 
Ereré . De1s seis especies co rnmuns aos Estados-Do idos e ao Braz il, 
duas a Arnphigenia elon,qc!ta e a Spirifem d·uodenacic!, são limitadas 
ao devoniano inferior ou Corni{erous G?·oup, o qual ali ás se acha 
na mesma re l ~ção estr~tigraph i ca e pa lreon LoJogica com o sobre 
]u centes dev~mano rnéd10 ou Hamilton Group, em que o grupo do 
Maecurll: esta com o de Ereré. Estes u l'imos podem, por tanto, 
ser cons1de~a dos os equivalentes brazileiros das form ações 
norte -amencu oas . 

O grupo de Ereré, occupa uma área consideravel, na planí cie 
central , entre as montanhas de Ereré, mas tão subdivido desnu
dado c pertu.b~clo por deslocações e erupções de trapp , que offe
rece grandes diJliculclades ao es tudo , di/fi.culdades estas, porém 
que foram vencidéls com adrn iravel persp icacia pelo Sr. Srnith 
que em !876, conseguia fazer u rna secção geologica completa e 
por meio dei'osseis, prova r a unidade do grupo . O Sr. Smith 'cal: 
culou a es1~es s ura total em 50 a 60 metros, dividida entre treze 
camadas distincta , a maior parte das quaes consiste em grés 
micaceo, de grão fi no, disposto em leitos fo lheados ou schistosos, 
com camadas subordinadas de schis to argilloso preto. O grés é 
geralmente branco, ou amarellado; cumpre, porém, notar que, 
exposto ao tempo, torna-se avermelhado, e o schisto do mesmo 
modo ·torna-se branco. Alguma das camadas, na base do grupo, ' 
são muito compactas e de carecter silincoso ( cherty ), que-· 
brando-se com muita regul aridade em massas ele fórma cubica. 
Em todas as camadas, os fosseis são mais ou menos abundantes, 
sendo os do scbisto differentes dos do grés. Encontram -se 
as mesmas camadas no Maecurú e Cu-ruá, porém, com menor 
numero de subdivisões e ele fosse is, e sem os schistos. A espes
sura do gTupo, no Cantá, é Lambem menos consideravel. 
A fauna é semelhante á já desc ripta do grnJ?O de Maecurú , porém, 
na classe dos Brachiopodes , menos rica em especies e individues 
salvo que aqnella. Foi descripta pe lo Sr. Rathbun que descreveu 
24 especies ele Brachiopodes, 2 de Tri lobitos, 1.0 de Lamellibr an
chos e 6 de Gastero podes. Das primeiras algumas já foram por mim 
mencjonadas; 1.3 são limitadas a este grupo do qual as mais 
abundantes e ca ricteristicas são a Rets ia Jamesiana , Hartt,- 2 a 
Retsia Wanliana, Hartt e a Discinc! loclensis, Ha lJ. A Spirifera 
PedToana, I-Iartt. apezar de apparecer raramente nog~upo de M?e· 
curú, é pela sua abundancia, uma das mai_s carac.tnstiCas ~s pec1es 
deste grupo . O terceiro grupo, o do Curna, consrste qua~r exclu
sivamente em. sc!J isto pretos e avermelhados passando as ve~es 
ao grés schistoso. Estas camadas fo rmam par~des no ~aecur:n e 
Cumá que marginam os rios por uma distancia de m_?.rtos ~!lo
metros, jazendo quasi borizontaes, salvo as perturhaço~s devrdas 
aos numerosos diques do diorito. No Tromb~tas, o sch!sto preto 
fórma um ou outro paredão á margem .do no, e o s_chJ ~to aver
melhado é mal exposto num lago pmximo. Em Erere estas roch as 
são expostas na parte orienta l da planície, , e tamlJem n.a b.ase das 
serras, mórmonte em Tujuri cuja face é por ellas constrtmda . 



42 PROVINCIA 

G schisto preto fópna a camaúa infer ior, cuja espessma é cal
cnladà pelo Sr. Smith em 100 metros no Curuá . E' bem laminado, 
tendo q\::agi a estmctura da ardosia, e na parte inferior numerosas 
e grand es concreções ca lcareas e a1·en'Osas . As primeiras, de ca 1-
careo azulado -quasi preto, têm a es tr uctnra a que os iuglezes 
chamam eone-m-co11e bem desenvolvida e exllalam depois de uma 
marlellada, um forte che i ~· o de petroleo. O schisto amarei lado jaz 
acirno do preto, tendo mais ou menos a mesma espessura. E' ge 
ralmente de côr de chocolate matizado, de côr mais escura e lis
trado, para ll elo á es tratifi caç·ão de branco, amare·IIo ou preto. 
Consi~te rn argi lla misturada com porção consideravel de mica e 
arêa fi na, formando a ultima, ás vezes, Iages de grés branco de 
alguns centímetros de espessura . Rarameute encontram-se ca 
modas de argi!Ja pura de côr amarella. 

Os unicos fosseis achados nestes scllistos são algas do genero 
Spirophyton e pequenos corpos de natureza desconhecida que 
parecem ser fructos do tamanho e da es tr ucturn de uma gro
selha nchatada , consistindo em umn pellicula deJg·ada, que in
volve de dous a seis pequenos grãos ou sementes . Es tes pnrecem 
ser id en ti cos aos Spirophytons clescriptos pelo Professor Hnll pro
cedente do Ham il ton Group de New- Yo rk . São fosseís que foram 
achados em todas as lo ca lidades, em ambos os schistos, perto de 
~na juncção. 

No Curuà e Maecurú ba entre ~s camadas fossilifer~s elas edacles 
devonianas. e carboni~eras, camada ele grés grosso cuja espgssura 
é ca lculada pelo Sr. Smith no primeiro destes rios, em 16 
metros, pelo menos. Não foi possível determinar a qual elas doas 
fo rma ções pertencem estas nem, tão pouco, si são identicas ás ca
madas ele grés que se encontram ac im a dos schistos, nas mon
tanhas do El reré. 

Quando a extensão da ~erie devoniana é quasi cer to que , ns 
camadas de grés e schisto mencionadas pelo Sr . Hodrigues no 
Uatumá (pequeno rio entre o 1'rombeta s e Negro) pertencem 3 
esta ser ie. No Tapnjós eertos schi.stos conLendo Spi1·ophyton e 
concreções calcareas r eferidos provisoriamente ao terreno carbo 
nifero pelo Professsor Harlt parecem-me ser devoninnos; e refiro 
mesma :í eda de O$ schistos pretos encontrados no Xingü pelo Sr. 
Fei'I"eira Penna . 

De todos os depositas palreozoicos do Amazonns os elo Car
bonifero parecem ter ·a ma ior ex~ensão e apresenta as maiores 
clifllculdades no es tudo . Sendo compostos pela maior parte de 
camadas moll es, soffreram uma g1·ancle desnuclação, tanto antes 
como depois elo deJJO~i to das po. s~ntes camadas tercinrinsl de
baixo das quaes elles pzem escond idos sobre grandes areas, re• 
velados aqui e acolá pela dcsnudação destas camadas. Em vir
tude dessa desLru iç5o, as emersões slío pequenas e tão separadns 
um a das ou tn1s que torna-se muito difficil a determinação ela 
rel ação das dilierentes camadas, e a extensão verti ca l da serie . 
O Sr. Smith, que mais tem estudados estes deposilos, é de opinião 
que a espessura total ela serie não póde tet menos de 600 metros, 
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e apezar de serem muito defici entes os dados deste calculo não 
posso dizer que seja ex~gerado . · 

A extensão .horizontal ·é mais facil de determinar. i.\' o Tapajós 
as rochas desta serie apparecem por intervallos, desde pouco 
abaL~.o dn cachoei ras até perto ela vil la de Aveiros, na dis
tancia de. perto de 80 milhas. E' po sivel que se encontrem 
muda mms para o norte a urna distnncia de duas Jeo-uas da 
cidade de Snntarém onde 'me inrormaram acham-se um ~alcareo 
proyavelrnente da edade carbonifera; facto este que não consegUI 
ventiear . Ao oeste, estendem-se, ao menos até ao Manheaassú e 
provavelmente além daquelle rio, e a leste, tenho informaçõ es 
qu.e me fazem crer que existe no Xingú, senão ainda mais para o 
onente. Ao noTte do vali e apparecem muito proximo do Ama
zonas na região de Alenquer estendendo-se a uma distancia con
sideravel para o none, e no sent ido longitudinal para ao oeste, ao 
menos até o Uaturná, e a leste até o Jauary perto de JJrainha senão 
mais longe . 

As rochas consi tem em grés rnolle, scbisto, e calcareo o ultimo 
dos quaes, apezar de sua pouca espessura, é o mais importante, 
tanto por seu valor economico corno s~:ientifi co, porque tendo 
resis tido mais que as outr:.os rochas á desnundação e sendo al
tamente fossilifero fornece indicio adm iravel na estudo da ser i e 
carbonifera. A melhor exposição do ca lcareo é no Tapnjós tanto 
acima como abaixo da villa de ltaituba, onde é extrabiclo para o 
fabrico de ca l. A formação tem a espessura de 8 metros e consiste 
em varias camadas, um<1 s ele calcareo muito puro de côr azulada, 

. ou pardo clara, outras de côr escura proveniente da mistura de 
argilla e nreia. 

Os fosseis, sendo siliciO cados, e mais duraveis do que a rocha 
em que são enterrados deslocam-se natura lmente pela dissolução 
desta, apresentando-se soltos, como acontece na praja fronteira á 
ILaituba. Massas de sílex (chert) existem espalhadas no calcaTeo; 
outras de natureza differente., que em decomposição tomam a 
côr e apparencia de giz, encontram-se soltas na prain perto de 
Itaituba, provenienles, na opinião do Sr. Smith, de uma camada 
de schisto sobrejacente ao ca lcareo; ainda uma outra variedade 
de silex· ou rocha si licosa que, quando decomposta, tem a appa 
rencia de grés esponjoso, acha-se em grandes mas ·us nrredon
dadas em frente de Itaitnha. provavelmente procerleJ?tes de 
alguma camada desconiJecida superior ao calcareo. O ~J l ex en
contra-se destacadamente em toda a região carbomfera do 
Tap~1jós, não tendo sido, porém, ainda determinadas rigoro-
samente as camadas donde e.ll e procede. . 

Acima do mesmo ca-lca rco, no Tapajós,_ h~ camadas .de gres 
molle de côr parda e cbistos cuja extensa o e desconbecJda · Em 
baixo ha uma extensa serie de schistos verdes pretos e .:r':er 
melbados cujas rel~1ções não tem sido bastnute esl uda.das . TJma 
parte delles pertence sem dn vida ao terreno carbonJfero, em
quanto uma outra parte contendo Spi7·opltyton é provavelmente 
do devoniano·. 
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Das exposiçoes do terreno carboni.fero, no iVIa uheassú, só 
temos noticia do cal cD reo cujos carac teres são identi cos aos do de 
Tapajós. Passando ago ra ao lado do norl:e do Amaqonas, encon
trDmos uma cam ada espessa ele calcareo ao pé ela serra ele 'l'aj urí, 
apparentemente iclentica á de Tapajó s e associado com camadas de 
g rés duro amarellado que se 1· ve de pedra de amolar, mas cuja 
tl mersão é de tal maneira equivoca que não mo foi possivel deter
minar as suas relacões com as outras· camndas inferi ores ou su
periores . Na regiàÕ compreh.endida entre o Maecurú e o Curuá 
ha uma extensa área onde se acha exposta uma variedade de ca
madas que o Sr . Smith tentou dispôr em secção, a qual, apezar 
de defeituosa, como ell e mesmo confessa, não deixa de servalio sa. 

No Curná, logo depois das camadas cuja edade devoni ana está · 
bem determin ada, o Sr. Sm ith ac hou, na Praia Grande, !'assei s 
silificados e sol tos, identicos aos de Itaitubn, que accusam a pre
senca de uma camada calcarea. Acima desta camada ha uma serie . 
que· parece ter cerca de 200 metros de espessura, composta de 
alternações de camadas molles de grés e de schis tos arenosos, 
emin entemente fos siliferas, especialmente em certos leitos da 
parte superior, no laga r cl1amado Pacoval. No lago de Cuj ubim, 
perto do rio iVIaecurú, a secçno mostra primeiro, inferiormente 
camadas massiças ele grés amarellado de espessura indeterminada 
c uma camada de meio· metro de espessura de grés duro; vem 
depois um leito de metro e meio de calc::treo impuro, silicoso, 
fo ss ilifero, separado por tres metros de grés e schisto ele uma ca 
mada superior de igctal espess ura de calcareo puro, contendo 
fosseis identicos aós de Itaituba ; em cima vêem-se ul g- uns metros 
de grés e schisto molle avermelhado ou pardo com fosseis iden 
ticos aos de Pacoval, no Curuá. Em varias outras l0calidades, na 
vizinhança de AlenqLwr o Sr. Smith encontrou emersões de ca
madas de grés e schisto de caracteres muito variaveis, algumas cbs 
quaes são fossiliferas e parecem ser superiores ás el e Cujubim e 
equiv-al entes, á ser ie de grés e schisto elo rio. Curuá. Como muito 
bem observa o mesmo Sr . Smilh, a variação no caracter das ca
mada s, tanto na sua extensã o vertical como horizontal, indica 
que foram depositadas em ag ua d~ pequena profundidade durante 
um movimento gradual de submel'são. O ca lcareo encontra -se 
perto da bas~ da ser i e . . . _ 

As emersoes elas rochas carbomferas, no r1o Trombetas, sao 
pouco sa tisfactorias, e provam ape~a? qu_e existem camadas de 
.grés, schisto, e calcareo eom fosse1s 1denttcos aos das outr~s loca
lidades sem da rem luz alguma sobre as dema1s correlacoes . 

A fa~nn carbonifern do Amazonas é riquíssima, constando de 
mais de cem especies de B ra~hiopodes, Lamellibranchios, Ga ste
ropodes, Coraes, Bryosonrios, Trilobitos Ecllinodermes e Peixes, 
sendo estas tres ultimas classes comparativamente raras. Destes 
fo sseis já tenho esboça do as r espectilras des,cripx~es; porém só se 
acham publicadas as dos Brach10pocles do fapaJOS. 

Comparada com ns faun~s successivas das ~iv_isõ es . da idade 
carl)Qnifera dos Estaclos-Umdos, nota- se uma c0mcidencta notavel 
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entre a do Amazonas e a do Carbonifero superior (Coal J}i easures) 
tão l<1 gar~Ie11t~ desenvolvida naquell e paiz, no vali e do Mississipp{, 
desde Ohw ate as Montanhas Rochosas. e de Nebraska até o Te
xas . Mais d~ metade d~s especies brazileiras são identicas ás 
Norte-Amencanas e as outras novas sfío estreitam ente relaciona
das co.m outras ~aracteri s ticas dos depositas dos Estados-Unidos. 
As un.Icas es p~mas brnJleirJs que têm sülo alli reconhecidas nos 
depositas subJacentes, os da edade sub-carbonifera constituem 
~órmas notaveis _POr sua . distribuição vertical, send~ communs 
aquella edade e a cnrbonlfera propriamente dita, ou Coal M ea-
sttres. . . . 

E' de. notar que a fa::tna carbonifera boliviana e peruviana como 
o provei no trabalho Citado, tambem pertence ao mesmo horizonte 
geo logico, sendo ainda desconhecido, no continente da America do 
Sul, o equivalente da extensa serie e da eclade sub -carbonifera 
do valle do l\1ississippi, o 111uwntain L imestone da Europa. 

Comparadas· com os deposita s europeos os do Brazil são, pelos 
seus fosseis, mais relacionados com os da edade permiana do que 
com os da edade sulJ.carboni fera ou Mountain Limestone . 

Si os depositas carboniferos têm rea lmente a espessura calcu1a
.da pelo Sr. Smith, é ele suppôr que possam ser divididos em di 
versos grupos subordinados, porém na falta ele secções completas, 
não nos foi possível estabelecer subdivisões baseadas sob re os ca
rac teres liLhologicos e estratigraphicos. 

As camadas fossili feras achadas nas varias localidndes parecem 
pertencer ao mesmo horizonte limitado, caracterisado por calca
reos com camadas sobrejacenLes de grés e scbistos , as quaes apre
sentam-se sempre com os mesmos fosseis, salvo certas camad<1s 
de grés achadas pelo Sr . Smith em Curumú e Cnrucaca, perto 
de Alenquer, cujos fosseis têm nm aspecto di:lferente dos das ou
tras locali dades; porém acham-se tão mal conservados que é im
possível tirar cle lles concl usões bem fundadas . 

Uma classificação das camadas por meio dos fosseis que tent~i 
fazer era tambem pouco satisfactoria. E' verdade que os fossets 
das camadas calcareas são bastante diJl'erentes dos do .grés e de 
schisto . São os Bracbiopodes e Coraes mais abundantes naqueJ-
1as, e os Lamellibrancbios ne'stas ; porém ha muitas especies em 
commum e as differenças parecem ser devidas .mais ao cara~ter 
dos sedimentos que a uma cli:lferença em honzonte geoJogJCo. 
Entretanto, para dar expressões a estas clifferenças, quanto aos 
fosse is, podem-se considerar provisoriamente .o~ calcareos. como 
uma subdivisão inferior e as rochas arenosas, silzcosas e arg1llosas, 
subdivisão superior. . , ·- -

Na consideração de uma bacia carbomfera, numa reg1ao tao 
vasta e que promette tanta riqueza para o [Llturo, como o valle ~o 
Amazonas, é natural perguntar, qmll:ls são _os productos economi
cos desta bacia, e' especialmente si é o carvao de. pedra um delle~? 
O unico já conhecido e ~prove i tado é a caJ, falmcada em. quanLt· 
clacle consideravel e de boa qualidade de ca1careo ; 1?-m mmeral ele 
ferro, o Jimonito, é muito commum, senclo provemenle da alte· 
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ração e decomposição das rochàs; porém o que tenho examinado 
é muito argilloso e não parece ter grande valor . A respeito do 
carvão de peclra, não se tem encontrado indicio algum deste mi
neral, porém a exploração tem sido executada em muito pequena 
escala e é tão defeituosa que fôra difficil formar: idéa definit iv·a 
sobre a sua exislencia . A formação, tanto pela sua edade _geo lo
gica como pe las condições em que foi depositada é das mais pr0 -
prias para c.oB.ter depositas de carvão. 
A' vista, porém, do desappr.recimento da formação carbonifera, 
abaixo dos cleposiLos posteriore~ sobre a maior parte da bac-ia, e 
da d(;!sn udnção que es ta tem sofl'rido quer antes do deposito ela 
capa terc iaria, quer depois, em todos os Jo ga r0s em qtiLe esta capa 
tem sido destru ída, é pouco provavel encontrar-se carv.ã0 ·ll.a su
perfic ie, ainda que el le ex ista. E' sómen te pelo exame mLütQ 
minucioso,da região inteira e por meio de p·oç0s ou perfuações n0s 
Iog:1r es mais favoraveis, que se póde es perai· r esolver es ta ques tiio 
de tanta importancia no desenvolvimen~0 do v.aHe cl.0 Ama~0nas . 

Emquanto foram -se dejYositando nn reg iãtD amazonica os sMi
men tos palreozoicos, é de suppôr que a·s outras marg;ons das ilhas 
archeanas, e silurianas r ecebessem a sua GJ<UO ba , e de facto , ao sul 
da primntiva Hha do Brazil, nas. regiilies q·ne hoje ~onstituem as 
províncias do Rio Grande, Santa ea tharina , Pará c mma pa,rte de 
S . Paulo, formaram -se depositas enormes tant0 da e da de devol!li
ana como da ednde carbonifera. Consta lambem que nas provín
cias do Maranhão, e de Ma tto -Grosso, no Guaporé e Alt@ Para
guay existem rochas carboniferas, mas não sei si é facto veri.li 
cado A região andina tambern recebeu depo3itos en0rmes 
durante os tempos silurianos inferior e supe·rior, devoniano e 
carllanUero, apparerlelildG> hoJe as ga madas do uHimo na parte 
centra l das co rdilheiras, no lago 'l.'iticaca, na província elo Arque 
e na parte orien tal, em Cocha,fuamà-a, e · Santa Cruz de ~a. Sierra, 
na Bolívia e no Alto PacheLea, n@ Perú . 

As camadas que tenh0. referi•lilo ao t":retaceo só têm sido reco
nhciclas com certe:ila nas monta11has de Ereré. Temos visto l!) ue 
os scbist0s ·do Curuá, da se1·ie devoniana., formam em geral a 
llase elas serras . A es tes sc llist@s seguem em Ta!iuri 0s· ca loareos 
carboniferos, porém em e; eral es~es Fa ltam, e·ncontrando.-se· acima 
elos schistos, camadas es)lessas de grés dUJro e grosso . E llll mma 
secção feita em um morro, entre Taj U<ri e Ereré, b.a 1mes camadas 
distinctas 'de grés separadas por camadas de sg;hist0s arentDsus e 
migaceos, tend tD a ser i e in teira cer<ila de cem metros dre es.pessuva. 

Das tres camadas de grés, a superior ou a média ou ambas re
un idas, apparecem nas serra s do Ereré e Pa.ituoa. Na primeka 
destas serras encontrnram-se, em 187i, amostras d!e ma dei L"a fossi
li sada que, smllmetticlaf) ao exame do distin~to D.tr. Daws0n f0ram 
classificadas na divisão das plantas ~dli <ilobyl'edoneps . )J El1l! Patituna, 
encon tr<~mos na uLtima viagem, uma pequena camada de gres ·nr
gilloso inLercal lada entre ca,rna.-lla·S de gués g,ross0; eLUJ !iJ ue ha 
abundancia de folbas fossilisadas pm1tenaentes a v-ari0s generos 
do mesmo gmpo de· plantas. 
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As folhas e a estructura lenhosa das plantas tropicaes têm sido 
tão pouco estLl dadas que será difficil seuão impossível determinar 
as especies e n Lé os generos a que estas plantas pertencem, com 
~ruanLo, ]!>.ara determinar a edade da formação, isto seja p0uco 
Jmpo:tnnte . E como não hiljam sido ainda reconhecidas as plan 
tas d1cotyledoneos, em terrenos anteriores ao Cretaceo , é mui;to 
pouco provavel que estas sejam ma is antigas, pois que se acham 
e~ cama d~s perturbad~s ,. subjacentes aos deposites horizon~aes 

·ret~ndos a edade terCiana, tnmbem pouco prov·avel que sejam 
maJs modernas . 

E' verdade que se encontrnm em Tocantins no Solimões · em 
Uatapuc~rá, no Tapajós; e em Prainha , no B~ixo Amazonas'; fo 
lhas mu1to semelhantes em camadas que parecem ser terciarias 
ou ainda mais modernas; mas aLé que se prove 1~or exames com
parativos que as folha s destas localidades sejam ident icas, em 
espeei·es, ás do Pautuna, parece-me ma is raJioavel considerai-as 
distiinctas e pertencentes a diferentes horizontes geo logtcos. E' 
para no~ar· que as folhas se acb.em na Prninha em camadas de ar
gilla e de couglomerato ligeiramente inclinadas, parecendo 
bem possível, apezar de sua npparencia moderna, que ellns 
pertençam á ed<ade cretacea . 

Achando-se as folhas na camada superior clo grés, a edacJ.e das 
camadas in feri ores da tnesma rocb.a, ~orno a dos sch.istos areno
S0s, fica indeterminada~ podendo ella.s pertencer aos terrenos in
termedi0s entre o cretace0 e o clevomano ou até a est<~ u!Limo. 
Creio, porém, que á visLU da se melhança de caracteres liLhologicos 
deviam ser refBridas á mesma edade de camada fossi li fera . O 
que frca bem provado é que a.sublevação do anticllnal do Ereré 
efi"ectiJJ@H- se dmante ou depo1s da edade cretacen. 

Nesta connexão posso acre-scentar que as camadas eras nu
rner.osas bacj;as cretaceas, ao Jong.o da costa or ielil.Da l do Bn1zil, 
são sempre mai s ou meuos per~urbada? e inclinadas, porém em 
muito meaor escê1•la do que as do Erere. 

Per to da foz do Trombetas encontramos camadas· inclinadas 
de rrrés contendo seixos de schisto que me parecem ser pro
venientes das camadas devonianas ou carboniferas existentes 
ao norte e no mesmo rio. Na mesma região ha uma serra alta 
de g rés duro, c~hamacla Cmumú cn1as camadas. parecem ser 
tambem inclinadas e sou levado a crer que a ser1e cre~acea do 
Ereré e alli representada. . 

Ao sul da foz d0 Amazonas, entre Sal1mas e Braga.nça, o 
Sr. Ferreira Penna aclJOu urrtimam ente camadas d~ éa lca>reo, 
cheias de fosseis marítimos, semelhantes aos._da bacw ~re~aceo 
cJ:a costa cl:e Pernam!Duco e Sergipe . Na 11egwo do SGllnmoes. a 
mesmo terreno é .laraamen te desenvolvido, conformé as obsP.r 
vacõ~s de €.handles~ e C6u.tinho, no r io. Pnn'ls, sendo ahi ca·
racterisado pelos restos de 1Wa-sosctwrus e de tarLamg-as. . 

As perturbacões e deslocações q.u.e as camadas de todos os 
terrenos ac-ima descriptos têm soffrido, foram acol'l'!panhad'as de 
eFupções de roGh·as i;gneas. 
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N.1 região metamorphica os syenitos e talvez uma parte dos 
granitos podem pertencer a. esta categoria, o que só póde ser 
determinado com ma is es tuà o . Na mesma rl'lgião e na região pa 
laeozoica, o diorito é muito commum, formando d iques .enormes , 
e ás vezes, parecendo ter sahi.do dos planos de estratificação, to
mando a apparenc ia de camadas interstra tificadas na s camadas 
sedimentarias. · . 

Uma outra rocha erupt iva, que, na falta de con hecimento de 
seus v erdadeiros caracteres, póde receber a designação um 
pouco vaga de tn~pp , forma um grande numero de diques es
tre itos nas r egiões de Ereré, Cuj ubim e Curumü (perto de 
Alenquer ), atravessando tanto as camadas palat>ozoicas como as 
cretaceas . 

A superficie ap resenta- se sempre decomposta, tendo uma ap 
parencia escoriacea e encerrando cr ystaes de quartz e fragmentos 
mais ou menos alterados das rocbas sedimentarias cujas camadas 
são interrompidas pelos d iques . E stes fr::: gmentos conservam ás 
vezes ainda o:> seus fosseis e o metamorph ismo produzido pe los 
diques nas rochas de cad;l lado é muito parcial e tem apenas de 
extensão um ou dons metros . -

As camadas terciarias têm sido tantas vezes menciomdas no 
decorrer desta memoria, que pouco fica a dizer a respeito da 
sua distribuição e caracteres. Elias distinguem-se das outras 
formações pela sua posição horizontal, e pela ausencia tanto de 
Josseis como de rochas eruptiva s . Constam de grés e argilla de 
cores vivas e variadas, como a branca ( tabatinga) a rôxa, a 
amarella e a azul. as quaes de ordiuario se combinam para 
produzirem um effe ito brilhante nas barreiras, mui raras· na 
margem do Amazonas, porém muito frequentes ao longo de 
seus tributarias . As rochas são em geral pouco coherentes, salvo 
uma ou outra camada consolidada de uma maneira irregular com 
oxido de ferro, prodLuinrlo o g rés gTossos ferruginoso, que, 
sendo muito resistente á acção do tempo, acha-se espalhado na 
superficie de toda a reg iUo da terra firme amazonica. 

A serie terciaria é m:ris bem apresentada nas serras conhecidas 
pelo nome de serras do Parü que se avistam do rio, desde 
Almeirim alé perto da Prainha . Estas serréls são taboleiros ou 
montanha s de circumdesnudação, ]Jerfeitamente niveladas e 
com 300 á 350 metros de altura . A serra mais proxima da 
Prainha chamada Parauáquára foi ·Visitada pelo Professor Hartt 
que lhe achou bem manifesta a estructura em sua encosta, a 
qual é muito ingrime e quasi despida de ve~etação. _As camada~ 
cuja espessura corresponde mUI to de ]Jerto a elevaçao da serra, 
consistem em camadas de argil las e grés de diversas cores, 
dispostas em nove divisões distinctas. Não foi possível ac l1ar 
fos sil algum que ser~ i sse p_ara cl etermi~a1· .ele uma maneira 
exacta o época desta tormaçao . De Parauaquara para Oeste, os 
taboleiros prol'ongam-se ainda, porém, muito afastado do rio. 
No Maecnrü julg·uei observar, á distancia, um ou outro ponto 
arredondado, aci11u1 do nivel geral do taboleiro, e que m e 
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pareceu ser de alguma formação mais antiga, a qual con•tituia 
provavelm en~e uma ilha no mar onde as camadas dos taboleiros 
fora'!! depositada.s . Na cb ;• pada situada entre a cidade da Ca

·cboeJra e a Fe•.rn de Sanl 'An••a, na província da Bahia, observei 
uma dessas. 1lhas, ~o.n sti tuida de. gneiss, e encravada num 
mar de grrs . N~ s v i~mh a nças do :MC:Jnte Alegre hn d•·positos 
~ppa~;·n temente Id r. n tJC~s u0s de Pa rau:iqmira, cuja formação 
e evidenten•ente pustenor á subl evação das serr<.~s. Estes de
pos!los, eomo os _ de Santarém e Obydos, mostram ter soffrido 
muitas desnud<~çoes , que rl3duziram consideravelmente a sua 
altura primitiva, a qual é de suppàr que nunca houvesse attin-
gido á das serras do Parú. · 

As camadas terr, iarins, ao lado do sul do valle, acham-se em 
um niveJ comidern ve lm ente mais bcl ixo do que o das que 
formam as se rras do Parú, facto es te qne póde ser em parte 
aLtl'ibnido ás desnucla rões que ella s têm sofl'rido e em pt~rte a 
uma di ff~ ren ça primitiva de n ivel, devida a inclinaçii o para o 
sul, do fundo do mar t ert:iario e á menor quanLidHde de se
di me o tos que rece ber;ml estas regiões mais a f as ta das dn margem 
daqu elle mar. ús nltos que se estend•·m por trnz da cidade de 
.Santarém 1êm cerca de 1.20 meLros de c l evaç~ o e não pare1:em 
haver soffrirlo desnudação que houvesse diminuído a sua altura 
origin;d. Em um R cnmada de <Jrgilla <Jzulada que se observa na· 
encos til des tes ;iltos achei ves tí gios de tubos de vermes, mas 
não consegui enrontrar fo ss il algum determinavel. 

E' digno de reparo que gendmente, ao sul do vnlle, as ca
madas tercinri as, onde niin houve desnudoção seusivel rormem 
terrenos cobertos de .rjcas florestas e . muito proprios para a 
lavo ura, emquantn que aonde elles tem s id~) desnudados, mostre-
se o solo arenoso e este ri I. · 

E ' tamb em mnito nuta vrl a fa:ta de fo sseis nas camadas de 
que es tamos tratando, nno sómente nas do Baixo Amazonas como 
Jlas de outras regiões. Em todas as províncias, do Brazil, ca
marlas sfl melb anl.es, em caracteres e posiç;·,o, apresentam-se, 
oecupando uma área enorme, mas nté boj e não tem app11recido 
fosseis· que possam serv ir para classificai-a, sen do ellas referidas 
á edade tr. rr.iaria em virtude de sua posição estratigrapbica. 
Os unicos fosseis conh ec idos que são indubHavelm ente terciarios, · 
são os do Solimões . incluindo as folhas fusseis do 'l'ocantins e 
os mo!lú~cos a·acr·ua doce c sa lobra. achados em Pebas e em 
outras lo ; alidndes" no Perü. Estes :~pfíarecem em camadas linhi
tiferas cnjas reléições cum as camadas ~o Baixo Ama.zona~ ~ªo 
Brazil oriental não estão ainda determmadas. A umca divisao 
que se póde l'azer presentemente a .este ~·espeito é ~ntre as ca-; 
maclas dos tabol eiros e as das planícies b~ Ix.as, prGXJmas ao P~ra 
e a parte orient1ll de l\'Iarajó. Estas que consistem em .alternaçoes 
bruscas ele grés grosso e fino, geralm~nte fer rugmoso, com 
argillas coradas, sâ0 evidentemente mnis mo.dernas. ~o qu~ 
nquellas e pertencem á ultima parte da edade terc1arra ou a 
quaternaria. 

4 
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Du.vante a deposição dos terrlmos terciarios lwvia movimentos 
consideraveis de depressão, e subsequentementc de elevação, 
porém sem o acompanhna1ento rle perturbações e deslocações 
das camadas, coi:no t::Hnbem sem en1pções ign·eas , pelo menos 
em todas as reg iões até hoje exam inad as. · 

Terminado o movimento de elevação, começou a fazer-se o 
deposito de alluvião que fórma a varzea e que ainda hoje con
tinua. Consiste, conforme as circumótancias e loca lidades, em 
:Jrgi ll a, ou areia, ou em ambas misturadas, prodominando urna 
argilla amarellada sem estructura, sobre a qual ha frequente
mente um deposito de argi ll a preta impregnada de ma terias orga
nicas. Parte deste deposito foi sem duvida f0rmado n'um estU(Il'io, 
emquanto o rio se apoderava do vali e já por elle preparado, 
porém é ngora impossível distinguir os depositas do estuar io 
dos que são puramente fluv i<1es . Os carncteres que provam 
haver sido es te valle um estuario encontram-se, não Mnto na 
natureza dos sedimentos deposita dos, como no alargamento dos 
valles dos tributarias e dos a!Iiuentes destes, porque não é 
:raro encontrar-se pequenos riachos que se dilatam em sua parte 
inferior em um vasto lag-o cuja bacia não póde ter sido rasgada 
na terra· firme senão pela acção dos mares. 

Com a formação da varzea terminou o desenvolvimento do 
v alie do Amazonas. Ni.ío pod·emos neste Jogar en L r ar em consi
derações sobre os interessantes phenomenos esc larecedores da 
Geologia e Geograpbia physica de que aquella varzea roi e ainda 
é theatro. Para encarar de perto a operação dos processos de que 
tratam estas sciencit~s e que tem dado fórma e caracter á super
fície de nosso planeta, não conheço outra região igual ao 
Amazonas. Entre a agué) e a terra, o rio e a varzea, h a uma 
luta continua, ora vencendo uma, ora a outra. As ilhas formam-se 
e desapparecem, ou até navegam Ientnmente, rio abaixo, pelo 
progresSO COntinUO de destruição e de form ação; lagos, f~t?"OS e 
paranamirins formam-se para serem obstmidos; os tributarias,. 
ou estendem-se no proprio territorio do rio [Hinci pai, ou (3Ste 
appropria-se por meio de seus canaes lateraes, de uma parte elo 
valle de um tributaria. A luta, púrém, é desigual, a força do rio 
irresistivel como é nas suas maiores manifestações, apresenta-se 
muito irregularmente e póde ser vencida por uma outra que é 
constante em sua acção. A vegetação é a arma mais poderosa 
com que a·terra apanha e retem o terreno do seu adversario, 
terreno que por meio deste vebiculo vai-se estendendo, a pouco 
e pouco, estreitando-se-lhe de !fiais .em n~ais o canal. Este pro
césso não póde entretanto mod1ficar radicalmente o valle que, 
salvo l!lma ou outra. çonvulsi.ío da natureza, ha de sempre con
servar o caracter que presentemente possue. 

O e]Ue fica exposto póde servir de base ao estudo da parte 
inferior ou da 3a secção do valle do Amazonas. 

No tocante ás duas outras partes, a· superior e a média, pou
quíssimo dellas se . conhece, sendo por isso muito par.a desejar 
que trabalhos ulteriores se apresentem a tornai-as conh,ecid1)s 
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c talvez qu._e, como desejo, a justinc:Jr o que com refereocia 
aquel la reg·lao amazonica deixei aqui escripto em l'órma de meros 
~pontamentos. • · 

(01•ville .11. Derby. - CbNTRIBU!ÇÕES PARA A GEOLOGIA DA ThEG!ÃO DO 
BAI XO AMAZONAS.) 

Descripção geologica do Tocantins as
pecto e disposição pedregosa e fi~vial 
de suas cachoeiras. 

• Não é de certo possível dar aqui circumstanciadamente a 
descripção geologicn desta parte d:o Tocantins, por onde tuansitei, 
restando-me qunsi nenJmm tempo para as observações precisas, 
como se vê facil,mente do iti'nerario, que apresento; todavia eu 
procurarei dar em poucas palavras, e como me fôr possível, uma 
leve idéa destes terrenos, a causa de suas ai terações, e finalmente 
os phenomenos produzidos por aquelles mesmos agentes. 

Da natureza das roch'as que caracterisam estes terrenos, se 
conclue, que toda a de~igua ldade do lei to des te rio provêm 
das grandes revoluções, crue aqui tiveram logar em tempos 
remotos, e que esta mesma des igualdade foi tanto maior quanto 
mais moderna foi a catastrophe que a produziu; pois que vemos 
todos os dias qual é a influencia da atmosphera e a das aguas a 
respeito dos objectos, que nos cercam, á qunl sem duvida 
devemos attribuir o melhoramento das di.fficuldades que apresenta 
o río Tocantins. 

A's suas numerosas cachoeiras deram causa forças plutonicas, 
qu.e aqui influíram naquelles tempos, ora levantando em parte 
estes terrenos e ora abrindo-lhes fendas, e expellindo do seio 
da terra enormes massas, que se vieram consolidar sobre aquellBs 
primeiros terrenos . 

CAcH:OEIRA no T APAIUNA-CUARA . - As argillas sc.histosas, isto é, 
aquellas terras que se compoem de oxy.do de ferro, de areia,_ e 
principalmente da alumina, as qua es [JOr meio de uma press:J.O, 
e pela acção calorica obtiveram um estado de soiidez, são as q.ue 
ca racterisam os terrenos da cacho.eira de Tapaiuna-cuara e seus 
travess0es. Estas rochas que nos mattos da margem do rio s~ 
encontràm na altura de al gumas braças, se prolongam por quast 
todo o leito d'o rio, formando pequenas ~leva ções, CUJ.as partes 
superior'es acabam ordinariamente em form a de funil, e· p~r 
enllre as quaes correm differentes canaes, que servem a navegaç·ao 
com dependoncia do nível das aguas e do tamanho das embar
cações. Estas pequenas elevações compar~dag com a altura, em 
que se acham nos mattos du marge~ do r.JO as r?chas que as 
compoem, bem denotam qual tem stdo a milueneta da atmos
lJhera e das aguas, que decompondo estas rochas pouco a pouc?, 
tem por entre ellas cavado di.fferentes canaes, e' formado do me10 
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no rio um outro canal que é assaz largo e profundo, do qm l se 
servem os navegant1>s no tempo de gr1Jnde sêcca. 

CAcHoEmA nA GUAUIBA .-Os teiTeuos dn cachoeira denominada 
-da G uariba- cujo 0ararter e disposição peclrt'gosa é toda 
difl'erente daquella primeira, são de natureza bem diversa, e 
devidos não a um levnntllmento como aquelles precedentes; mas 
sim á expulslio de differentes rochas basulticHs, que expellidas 
por forças plutonicas, abriram p,1ssagem po1· entre os terrenos, 
que lhes eram superiores, sobr·e os quaes se vieram consolidar 
formando em toda a extensão do rio montículos, l'1ntre os q.ua~>'S 
se ~ch<~m lagos m~1 is ou menos grandes que p;1rece haverem sido 
as crateras, por onde esta massa sahiu á luz do dia. A disposição 
pedn' gus<~ é aqui de maneirn que nu tempo d(l sêcca se encontra 
apenas um estreito can~d com duas entrvd~1s, o qual não per111itte 
ás V1:zes passagem alguma; por isso que as ctmôns são então 
obrigadns n p<Jssar pelo canal grande, entr,e nquelle e o cilanHJdo 
da- ViL<~ retema,- o que é muito trabalhoso e perig-oso. Apezar 
da solidez desta rocha, ella se éncontra :.dli bem alteracla , e em 
montículos de pedaços desap:QTe:r••dos, que se apoiam uns sobre 
os outro~; e outrus cilei~s de fnndas em todas as direcçõcs. 

CACHOEIRA DO TUCUMANDUDA E UEBAPEPOAQUii\rA.- A mesma 
cau"B do levantamento da cachoeira 'de Tapaiuna·cuara se deve 
tambem a existencia das cachoeiras da carreira comprida do 
Tucumanduba e Uerapepoaquima que sf1o um ajuntamento de 
monticulos formado~ pel<Js argi lias se h i tosag, que jazem por 
toda a extensão do rio de uma a outra margem, deixando por 
entre si canaP.s differentes, que servem conforme as <~guas ao 
trajecto das canôa5. Além destes mulliplicados canaes, pennitte 
a distribuição drst~ • s rochas um outro canal assnz largo e pro
fundo, que se acha qu:1si no meio do rio ; porém que a forte 
corrente dns aguas torna difficultoso ele subir e peri goso de 
descer por causa das pedr11s que nelle se <JCbam aqui e alli. 
O estado de decnrrq.Josição destas rochas está bastante avançndr:>, 
o que muito facilitnr:i o melhoramento deste canal pnru o futuro. 

Além dest<JS cachoeiras existem Lambem as denominadas do 
Arapary, Cananá, Macanary, Chiquriro , das quaes apena,; posso 
dizer que as passamos sem dilliculdade alguma ; por isso que 
nüo nos demormnos na sua passagem tempo algum, como se 
collige do meu itinerario. 

CACHOEIRA no INFERNo.- Assim se denomina a primeira ca
choeira que se encontra da colonia de Santa Thereza p~ra cima, 
cuja existencia é devida á erupção elas massas graníticas, que 
compoem .estes terrenos ; esta é a maior cachoeira do rio 
Tocantins; porém, como se o:fl'erece o canal das Itabocas, ella não 
serve de ·embnraço algum á navegação. 

CACHOEIRA DOS ARREPENDIDOS.- Da mesma natureza da cachoeitt\ 
precedente é a cachoeira denominada -dos Arrependidos-, a 
qual consta de tres pancadas, que são outras tantas cachoeiras 
bem distirictas, as quaes, porém, permittem um canal assaz largo e 
profundo para a passagem das canôas ; aqui se não vê tambem 
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aquelles montículos de accumulados pedaços de rochas que no 
tl~m po da sêcca tanto prejudica m a n~veg-açã o. 

CACHOEIRA DO ToRTINHu.- De ig-ual naturezn, porém 'differente 
na ~ua di sposição pedregosa é a cachoeira chamada - do 
Tort10ho,- a quul tambem consta como a precedente, de tres 
p~mcadas bem d1s tmctas, que são outras tantas cachoeiras pouco 
distantes uma da outra. Na primeira destas. pancadas uma ilhota 
de desaggrega dos pedaços de granito mais ou menos redondos, 
~?mo sob~epostos uns ~os outros, e em equilíbrio pouco estavel, 
fo rma dois canaes muito estreitos, dos quaes um (o do lado 
esquerdo) serve de passagem ás ca nôas, e o outro (o do lado 
direitn) fica no tempo da sêcca intr,iramente sem agua; aquelle 
traje~to ~e f~ z coyt summa dirliculdade por causa da pouca largura 
e mu1ta mr:lma~·a o do le1to deste canal. Na segunda ·e terceira 
panc:1da desta cachoeira é o canal tamfiem b<ISta nLe estreito 
porém de nen bUJLJ ~ extensão, e si não encontra aqui aquell~ 
disposição pedregosa fazendo uma ilha, como na prim•;ira panca ria, 
e si m como servindo de muralba ás ma1·gens do rio, onde outras 
vezes o me,:mo granito apresenta em todas as direcções fendas que 
lhe "dão a fórma de uma con glomer8ção da paeallelipipedos irre-

. gul~re s, cujo estado é devido á influencia da atmosphera, que 
separando assim pouco a pouco aq uella rocha, a tem deduzido á 
aqu efla fórma. 
· CACHOEIRA DE JosÉ CoRRÊA.- Depois da cachoeira do Tortin h o 
segue-se a denominada - Jo,; é Corrêa -, cu,ios te1·renos são os 
mesmos que menc ionei precedentemente da cachoeira do J.nferno 
a esta parte. Aqui formam as C<1Choeiras duas pant:adas, onde no 
tempo da sêcca a descid<l das aguas se faz por uma cascata de 
pequeno sa lto, que prohibe toda a navegação, e obriga os nave
gantes a passarem suas canôas por cima de estiv.as de madeira 
collocadas nas marge ns do rio. O terreno da m·•rgem occJdental 
se eleva a uma altura coosideravel, e offerece em grande est:ala 
todos aquel les phenomenos, dos qunes já Uz menção. O Basalto 
compacto, o Dole.rito, o Diorito, o Granulito e outras muitas 
varied<ldes do Granito, que caracterisam os terrenos outr'ora 
conhecidos debai xo do uome de terrenos primitivos, são encon
trados nas immediacões des tas cachoeiras. 

CACHOEIRA DAS lTÀBOCAS.- A cachoeira das ltaboeas, CUjO 
caracter pedregoso é devido á erupção das . massas, que acabo 
de nomear, e portanto tambem pertr.nt:entes. a ~quelles mesmos 
tel'renos, offe rece a navegac;úo não menos d1flicul~ad e~ que todas 
as outras eachoeiras da mes ma natureza . A di~po!Hçao destas 
rochas com eça Dl.f ! I i tres e<maes, que sii_?: a _FUil() das Itabor;.IS, que 
fica do lado esquerdo ou oriel)tal e nao da passagem alguma no 
tempo da sêclJa; o Salto cln Cruz, que é c~nal em qualquer 
quadra, e faz com o precedente uma pequena rl.na no tempo d~s 
aguas; a Cachoe-i?'a Granl.le, que fica 1!0 lado onental, e despeja 
suas ag uas no c11nal do Salto da Cruz . A p~ssa:.!em por este 
ultimo canal é sempre muito difficuiLosa, por causa da sua 
tortuosiclade, e tambem por causa de uma grande tJedra alta , que 
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se estende até o meio do mesmo caqal, 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 r,l!a se deve encontrar no tempo dn cheia com as aguas 
que se despejam pelo canal da Cachoeira 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 as aguas permittem passagem 
por elle; elle é tambem o que com mais facilidade se póde 
melhorar por ser quasi sufficientcmente profundo e largo; c 
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 VELLOS!ANA.) 
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Concessões nara exnlora~ão e lavra de mineraes 

Amaz on Steam Navigation Company ( Limited) .-Decreto 
n. 5348 de 16 de Julho de 1873.- Concede permissão para explorar 
carvão de pedra no município de Mojú, da comarca da Capital. 

Jose Joaquim Antunes .- Decreto n. 5437de 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 Hl74 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 F1·ancisco Cruz.- 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. 

Luiz J oaquim dos Santos Lobo.- Decreto n. 8638 de 12 de 
Agosto de 1882.- Concede-lhe permissão para explorar carvão 
de pedra e outros mineraes na comarca de Breves. 

Pot· Decreto n. 9186 de 12 de Abril de 1884 permittiu-se que 
o concessionario estendesse os respectivos trabalhos á comarca 
de Gurupá. 

M anoe l Joaquim Bot·ges de Lima.- Decreto n. 8839 de 5 de 
Janeiro de 1883.- Concede-lhe permissão para explorar ouro e 
outros mineráes no districto de Araguary, comarca de Macapá. 

Francisco Tell es Cosme dos Reis .- D'ecreto n. 9185 de 12 de 
Abril ele 1884. - Concede-lhe permissão para explorar carvão de 
pedra e outros mineraes na comarca de Monte Alegre. 
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LIMITES 

Esta província limita ao Norte com o Oceano A tlantico · ao 
Sul com a província de Goyaz; ao Oriente com a do Piauhy e ao 
Occidente com a província do Grão Pará. ' 

P-OSIÇÃO ASTRONOMIGA 

A Lat. do Maranhão, toda austral, fica comprebenclida entre 
1o o'. e i0°40'; a sua Long. é de·1°q5' oriental, ede5°43' 
occidental do ·meridiano ajustado. 

CLIMA 

O clima desta província é muito salubre, excepto nas proxi
midades do Pamahyba on'de reinam febres intermittentes. As 
chuvas começam em Dezembro e são acompanhadas ele frequentes 
trovoadas. 

COMARCAS 

1"'. CAPITAL 

Município ...................... . S. Luiz. 

)) 

)) 

)) 

)) 

2"'. ALCANTARA 

Alcantara. 

3."' GUI~IARÃES 

Guimarães e Cururnpü. 

4,•. VIANNA 

Vianna e Monção. 

5•. ITAPICURU-MERIM 

ILapicurú; Iguará, Vargem 
Grande, e Anajatuba. 
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6.a BREJO 

Município ....... . ........ . ... . . · Brajo. 

)) 

)) 

» 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

7 . a ALTO MEAIUM 

Coroat:í, e S. Luiz Gonzaga. 

8. a CAXIAS 

Caxias . 

9. a -S. BENTO DOS PER! SES 

10. OODÓ 

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

Codó. 

H . BAIXO, MEARIM 

Baixo Mearim. 

12. IMPEMTRIZ 

Imperatriz, e Porto Franco 

i3 . CAROLINA 

Carolina. 

14. BA><RE-\niNHAS 

S . Bernardo e Barreíri
nhas: 

15 . TURY·ASSÚ 

········· ....... ...... . Tury-assú, e S. Helena. 

1.6 . ROZAIUO 

Hozario, e Icatú. 
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1.7. PASTOS BONS 

Município ... .. .•.......... . ....•. Mirador, e Pastos Bons. 

)) 

)) 

1.8 • S . JOSÉ DOS MATTÕES 

..... . ..... . ····· o······. 

1.9, RIACHÃO 

20. GRAJA.HU' 

S. José das Cajazeiras, e 
S. Francisco. 

Ria chão. 

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 marmores de diversas 
cõres, e grande abundancia de calcareos e argillas de utilidade 
á industria, bem assim salinas e salitre de primeira qualidade. 

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

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

Arapapahy.- Nas margens deste canal encontram-se 
jazidas de carvão de pedra de boa qualidade. 
Aricalnbú.~ Nesta serra encontra-se ouro d!l 23 quilates, 

· estando por explorar as respectivas jazidas. 
Br~jo.- Termo da Comarca de seu nome. Possue marmores 

de rocha de diversas côres, e outras substancias calcareas de 
grande valor á industria. No Termo de que se trata houve uma 
aldêa conhecida pelo nome de Anapurú . 
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CiNG ~ c.-, 
Caixas.- Termo da Comarca de seu nome, á margem di

re ita do Itapicurú. Possue marmores de diversas cures, e cal
careos de grande utilidade á industrin . 

Chapada. - Comarca cujo territorio confl'onta ao sul 
com a Vi lia do Riachão; e estende-se até Vianna e 1\'Iearim. 
Possue cobre, zinco, platina, prata, arsenico, marmores de di
versas côres e 0utras su bstancias. 

Os engenheiros Henning e Moclara, tendo examinado o cobre 
das menr1ionadas jazidas, attestaram a excellencia e nbunclancia 
do preciozo meta l. 

Codõ.- Este município demora á margem esquerda do rio 
Itapicurü, distante 1.2 legnas pouco mais ou menos de Caxias. 

Possue em g rande qu<~ntidnde mineraes rombusLiveis de todas 
as qmllirlarles, n~s proximidades das povoações da Corda, Capella 
Curada e Missão dos Indios. 

Genipaussú. - Este rio demora nns vizinhanças de Geni· 
papo, e do rio das Ba lsas. Possue importantes minas de ouro, 
descobertas em 181.8 por Manoel Joaquim de Cerqueira, quando 
governava a província o Conde de Villa Flôr. 

Grajabú. - Neste rio existem jazidas abundantes de ouro e 
cobre que não têm sido explorarias, assim tambem marmores de 
diversas cores, e varias sub~tancias de utilid11de á iudustria. 

O rio Grajabú demora nas vizinlwnças da · Cbapnda e do rio 
Parnahybn, achando-se as minas situadas nas proximid~des dos 
ri.achos Jussóra e Olho d'Agua Grande, divisas das comarcas do . 
Brejo e Caxias . 

Gu.-upy .- Este rio corta a comat·ca de Tury·assú de norte 
ú sul, e vni desaguar no Occeano Atlantico. 

Possue minas importan tíssimas de ouro e outros metaes . 
Iguarã..- Tem este rio sua nascença nas proximidades do 

l\!Jonim, e rega cem suas aguas a villa de Manga. Em 1799 o 
padre Joaquim José Pereira descobriu junto á vargem do sal itre 
uma jazida de sulphato de sóda de excellente qualidade. 

Itapary .-Na freguezia de S . .Tosé dos Indios, da ilha de 
S. Luiz, existem jazidas importantes de ouro que estão por 
ex plorar .· 

Itapnr·y é lugarejo pertencente a freg·uezia. 
I-tapicurú. - Nas margens deste rio, perto da vi lia de 

Coroatá, enconl.l'am-se argil las de diversas · qualirlades proprias 
pin-a louça e outros artefactos, bem assim combuslivel mineral á 
meia legua do Codó, que llle é affiuente . 

MaracassuiDé .- Este rio nasce ao norte da comarca 
de Guintará es, eorla a de Tury·assú e vai desaguar no oceano. 

E' riquíssimo em ouro e outros mineraes . 
Mat.tões. - Nesta comurca existem jazidas de crystal de 

rocha de diversas côres. 
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Mina. - Territorio á rnar rrem direita do rio 1' urinána . 
Po~ s ue ricas rninns de ouro. o 

Mont.es aureos. - Dá -se este nome ás monlanbas que 
cercam as jazidas de ouro de Maracassumé, Pirucana e Tromahy, 
na comarca de Tury-assú. 

Pindaré. - Este rio nasce na serra da Desordem, recothe o 
ribeirão Mlll:arú, ejunta-se pela margem esquerda com o Mearim. 
Possue rninêls de ouro. 

Pirucana.- Este rio têm sun nnscença na Jagôn Ta rira, e 
SAparu n comarca de Alcantara d;1 de Guim arães. Pos~ ue <Jbun
dantes minas de ouro, que não têm sido exploradas com a precisa 
regulnriuade. . 

Santa Helen.a. - MuniJ'ipio da Comarca de Guimnrães. 
Nos lugares coub ecidos pel "s uomes de Prata e Piranhas existem 
minas de ouro, que não têm sido exploradas. 

S. B e rnardo.- Município da Comarca dn Brejo. Na serra 
de S. Bernardo existem sapbins e outras mui tas pedrc1s pre· 
ciosas. 

S . JLuiz.- Capital da Província,· c13rcn de 90 lagoas ao nas
cente da do Pará, e 1.00 pouco mai ou menos da do Ceará . Nas 
ilhas de seu nome existem minas abundantes em ouro e outros 

. mineraes . 

Tury-assli.- Comarca no extremo norJo da Provincia, 
cort~ du pelo rio de seu nome. Nos rios Niarncassumé, Pirucana 
e Tromaby. existem jar.idas i mportarrtes de ouro, descobertas por 
alguns pretos fugidos. 

' Tiiani!Jla.-Muoicipio da Com<Jrcn do seu nome. Em todo o 
terrilorio do muni cípio· encontram-se jnzidas de ouro. 

VH:rrihaes .- Povoac1io á margem do ribeiro do seu nome, 
distHnle da capitul cerca de uma legoa. . 

Possue carvão de pedra nos terrenos adjacentes ao ribeiro . 
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APPENDICE 

Mineralogia 

• Pedra calcarea, caparrosa, pedra-hume, minernes de ferro, 
chumbo e prata; antimonio, amianto, sa litre, sal-gemma, roo
l'ybdeno com que se podem fazer peunas de Japis ; crystaes, pedras 
de amolar, pedreir~s, ou rochedos de granito. • 

(il{a,noel Jlyres de Ca::a,l.- COROGRAPHIA B ltASlLlCA.) 

• A prodncção já rec~mhecida consta de ped.ra ca l c~rea, capar
roza, pedra-hume, ferro, chumb0 e prata, :mtimon io, amianto, 
salitre, sal-gemma, molybdeno, crystaes, peuras de amolar, além 
de minas de ouro, como as do 'l'ury-assú e Maracassumé em 
exploração por uma companhia: é grande a riqueza que se 
augura muito maior em terrenos e desertos ainda mal conhe
cidos. • 
(JOMj~tim ]'vfa,noel ele llfctceclo . - COR OG RAPRIA DO BRAZIL.) 

• Minas abertas nã'J ha, porém dizem ter-se já descoberto c 
tirado ouro nas cabeceiras do rio Pindaré, que como são terras 
infestadas de indios selvagens nos ~üo desconhecidas; é certo 
apparecerem restos de uma estrada, que para aque ll es Jo gares 
fizeram os padres da companhia, começada no Jago Cajary, onde 
ainda em :1820, vimos signaes de al icerces, que indicavam ter alli 
havido casas. Appareceu já no districLo de Alcantara e no de 
IquaTá, terra propria para extra-hir-se salitre, e o primeiro que · 
nesta descoberta se empregou, foi o coronel An1onio Corrêa Fur
tado de Mendonça, que por isso teve um aviso de agradecimento, 
de :10 de Abril de 1797, que se acha na secre taria do governo . 
Depois em 1799, em uma vargem denominada do Sal'it1·e, junto ao 
rio Iguarâ, Lambem descobriu Sal de Glauber, o padre Joaquim José 
Pereira, que o ana lysou, e .sobre que escreveu uma memoria, que 
vimos e existe na secretnl'la do governo. • 

(A.nton·io B er'1Uk1'din o P er·ei1·a, elo L ago.- E STATISTlCA HlSTORICA E 
GEOGR.APHICA DA PR.OVINCIA DO MARANHÃO.) 
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• Em i818 verificou-se a descoberta das minas de ouro de Pen~
càna e Tromahy, districto da vi lia de Bragnnça. 

O Sr. Desembargador l\'liguelJoaquim de Cerqueira e Silva, foi o 
encarregado desta diligencia para a qual partiu da capital em Fe
vereiro do mesmo anno, e em diversas amostras de varios lagares 
extralliram-se 392 oitavas daquelle metal, entre o qual se achou 
uma folheta de 37 oitavas e tres quartos, tocando o ouro 24 á 
25 quilates. Todo o terreno desde as vizinhanças de Bragança até 
o rio Hedondo, é aurífero em maior ou menor quantidade e sempre 
na direcção de Léste-oe?te. achando-se grande parte delle esca
vado desde 1800, segundo se dizia e era crivei, á vista da nntigui
dade das escavnções. Além das minas de Perucána e Tromahy se 
acham outras acima da fóz do rio Gurupy, nos seus affiuentes 
conhecidos por 1lfanao e Luma·umc~ ; no centro da margem occi
dental ou esquerda, sahindo da sua fóz, existe a serra da Catha
rina, onde consta bnver a!Jundancia de ouro, e cuja se rra .iáma is 
se descobriu durante aquella diligencia a que assistimos, por se 
esquivarem os Inclios á mostrarem-a : os outros Jogares auríferos 
mais remarcaveis por es ta pnl'te ela Província são a serra do Ju
tahy na bahia do Piriá, Imllurahy, Pixuna, Oiteirapuá, Erêrê e o 
Redondo. O ministerio em dous avisos expedidos ao governo do 
Pará em Agosto de 1819 ordenava a abertura regu lar dessas minas 
de ouro, o que até hoje não se .tem e:flectnaclo. Existe igual
mente esse metal em muit~s outras partes da Província, assim 
como nas cabecein1s do ri o !llojú, em cujas cachoeiras Lambem 
se tem extrahido certas pedras preciosas, cobertas de urna especie 
de argilla petrificada . 111r . Condamine falia das pedras verdes, 
conhecidas na Europa por ped·ras do Amct:zonas, mui procuradas 
por causa da virtude que se lhes attribuia de serem cfficazes 
para o curativo da colica nefritica, e epilepsia, e sobre estas 
pedras existe um tratado impresso debaixo do nome de ped1·a 
divina : ellas não clifferem nem em cõr nem em dnreza, do Jade 
orien tal, resistem a lima, porém, os Indios, ignora-se o arlincio, 
sem instrumentos pruprios dos nossos lapiclarios, lhes dão a fórma 
que querem, do que se originou a fabula de provir a tal pedra do 
limo elo rio endurecido depois pelos mesmos Indios . . 

Na vil la de Chave' situada na costa septentrional da Ilha de Marajá 
ajunta-se pelas praias grande abundancia de pedra pomes, arro
jadas de algum volcão do alto Amazonas, pelo qual descem; en
contra:se Lambem infinidade de petrificados em diversos Jogares. • 

( Ignacio Accioli.-CoROORA.PHIA. PARA>'IAENSE) . 

« Não se póde bem avaliar a riqueza desta província, porque á 
excepção das minas auríferas ele Mar~cassurné, nenhuma outra 
foi ainda bem explorada ; e por isso apenas citaremos aquellas 
de que ha noticia . · 

OuRo.- Existem as minas de Pirncána e Montes Aureos em 
Maracassumé . Consta havei -as em Piranhas (districto de Santa 
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Helena), nas cnlJece iras do. rios Pin·daré, Gurupy, Cabello' de V e
Ih:~ (Cururnpü), Prata (SaúLrl Helena) no logar Hevirada, ri o To
matahy (Tury-a.<sü), Santo Igoacio d11 Pinlleiro, Hemanso ria Ma 
riannn (ILapiCilrü), á uma legun de Urupucbete (Car0lina), em 
Vinhaes e em Ilapary (freguezio de S. José dos Jn dios) . 

ConnE.- Ha minas na Clúpacla (no Jo gar Fazend inha), e no 
Alto Pindaré. 

FEnno .- Nas senas do Tirocambo e Pastos Bons; mas ge
ra lrll cn te, ha var ias veias de (er ro em qua si toda a prov íncia , cujo 
terreno é em muitns partes fcrruu-inoso, tanto qne tem a provin
c.ia nBo poucas fontes de aguas Ferreas . 

EsTANHO.- Consta havet· minas; porém não está isso bem 
aver iguado . 

ENXOFRE .- Dizem haver na Cachoeira, per lo do Ros;11·io. 
CARvÃo liii NERAL. - No cana l do· Arapapahy e em Vinhaes en

contnnn-se paus rosseis e amba r ou rezina fo >si l. As margens 
de Jtapicurü apresentam em muit11s p<,rtes o 1·eçl sand stone ou 
grpda ve lha e vermelhn, cujas .canmdas são oridt.ilr1das e sob re· 
po ·t<IS por bancos de puding e crec he ou cong lomerações de se 
dim ento f•··rrugin oso , e .iá perto do Coroatá, na rnMgem direita, 
em um banco de la ge v;•rmelhn, h~ Ullla palmeinJ petrificada . 
Tudo isto são iodic:ios de rni[ras do carviio de pedra, e com eff,·ito 
descobriu-se n~ faz, ·nd;l de Santo Antonio, á legua 'l meia de 
Codó, da qual ex tn1h iram -se ;1m o~ tras do carvão mui compacbo 
e queimando sem chnmma. Em Vinhaes tambem dizem que o hn 
e de mui boa qualidade. 

MAni\tom: CALCAnEG-- Hn marmore no Brejo e na margem do 
Hiachão. Em Caxias, schi sto pa rn lagedo, e excell ente ca lcareo. 
na Trezidella, junto ao Olho d'Agua, Correntinbo e outros Jogares 
da mesma comarea, e em Alcantara, de que se faz cu !. 

CHYSTAES E OUTRAS l'EDllAS- J-In crystaes de l'OChll em S. José 
dos 1VIattões, na f<1zencl11 de Caximbos ; e saphyras e outros crys · 
taes nas fraldas da ser ra ele S. Berna rdo do Parnabyba. 

PEDRA H1li\IE.- Consta haver em Pr1stos Bons e S. Bemar·do. 
Crrwnu nETO DE sonw.-Em Arayozes, na ilha do Ca jü, ha sa l mi-

neral. ' 
SULl'HATO DE cAL.- Ha crystallino fibroso na Chapada, do qual 

já tem apparecido algumas amostras. • · 
(E::cposiçáto JVaoionc~l. - BHEVE NOTICJ t\ SOBR I': A P ROVJ KCJA DO i\1.\

l~ANUÃO.) 

, Apez!l r de conter esLa província riquissimns mina~ de ouro, 
de cobre e de outros metaes. a arte de fazer valer toda essa incan
savel riqueza, qtw jaz sep ul t~dn_ no se io da ter_ra, ainda ~os é el es
co nhecída, ou pelo menos_ e ta o pon~o av:llwdn, ou tao pour.o 
üsada, que ncúhum provento se tem trrado della. 
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As minas conhecidas por ora são as seguintes : 
O uno. - N~s minas de Maracassumé, em uma zona compre

hend ida entre os rios Tmy-assú e Gurupy, pertencentes ú Com
pan h in .de Mineração Maranhense. 

Em Itapary na freguezia de S. José dos Indios, nas cabeceiras 
elos rios Pindaré. na comarca da Carolina, em Santa Helena nos 
Jog-ares Prata e Piranhas, na serra do Aricnmbú, Vianna, etc. 

FERRo .- Em quasi toda a província acha-se ferro em maior 
ou menor qu:mtidade. 

CoBRE.- O Dr. Oscar Henning, e o coronel Mollara, enge
nheiros, que estiveram na Chapada, afiançam a existencin,, Hlli, de 
exce llente qualidade de coiJre, nas margens do Grajahú. 

CAnvÃo MINERAL .- No canal do Arnpapahy e em Vinhaes, e 
carvão linbito no Codó. 

ZINCO, PLATINA, AHSENICO l~ PRATA.- Na villa da Chapada e nos 
seus arredores . 

iVfAHMORE E OUTRAS SUBSTANCIAS CALCAREAS.- Existem · no 
Brejo, nas m~rgens do rio Grajahú, seis leguas aba.ixo da Villa 
da Chnpada, em Caxias e em Alcantara. 

'CnYsTAES·- Encontram-se crystaes de rocha em S. José dos 
.l\'fattões, e saphyras na serra de S. Bernardo da Parnahyba. 

SuLPHATO DE sóoA.- No rio Iguará, descoberto pelo padre 
.Joaquim José Pereira em 1799. 

SALITHE. - Em Alcantara, descoberto em 1797 pelo coronel An
t!mio Corrêa l"urta·do de Mendonça. 

AncrLLAs .- Em toda a ilha de S. Luiz e nas margens do Ita
picurü perto da villa de Coroatá. • 

(Dl'. Cezcw .rhtg~tsto Jl{ ar q1tes. ·- DICClONARJO GEOGRAPRICO DA PRO· 
VINCJA DO MA RANEÃO . ) 

< Ha cerca de doze annos descobriram-se algumas jazidas de 
cobre e outros mineraes, em diversas pontos desta província . > 

CoBRE. - O cobre encontra·se no rio Grajahú, pouco distante 
da vil la da Chapada, e tambem no rio Parnahyba, no logar em 
que correm os riachos Jussára e Olho d'Agua Grande, divisas 
dns comarcas do Brejo e de Caxias. Affirma-se que o cobre do 
rio Grajahú é nativo e de excellente qualidade. 

Parece qne já em 18M> eram conhecidas algumas jazidas de 
cobre na província, e ta lvez mesmo estas da Chapada, porque 
quando Ministro do Jmperio o visconde de Macahé, foi remettida 
pelo presidente ao governo imperial, uma amostra do cobre em 
questão, qLle foi submettida a exame, . pelo então director do Mu
seu frei Custodio Alves Serrão. 

Na sua in'formação dizia o director do Museu que o cobre era 
de boa qualidade, e lembrava a conveniencia de se fazerem explo
rações em escal :~s mais largas para saber- se qual a riqueza e im
portancia da mina. Foram expedidas as ordens para se fazerem as 
convenientes explorações, caso as despezas não fossem avultadas. 

õ 
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O presidente deu passos nesse sentido, porém desistiu em vista 
dos crescidos dispend ios que se tornáram necessrJrios. Até 1852, 
diz o baclwrel Candido Mendes lle Almeida (que req uereu per
missão para encorporar uma companhia, com o fim de explorar 
minas na pruvincia), que as minas de cobre permaneciam em 
olvido. 

Coi\IBUST!VEL MINEUAL.-Cerca di3 uma legua distante do rio Ita
picurú, e a meia· do seu affluente Cudó, eucontra··se uma jazida de 
combustível mineral, que assemelha-se ao carv(lo de pedra, mas 
que não se sabe qual a categoria de combustlvel n que pertence. 

Proximo á povoação da Corda, Capella Curada e Missão de In
dias, na confluencia do rio des te nome com o Mearim, existe um 
espaço consideravel de teneno coberto de urna camadn seme
lhante ao schisto biturnino~o . Este pro::lucto foi queimado e in
flammou-se com facilidade, conservando a chamma por algum 
tempo, suppondo-se mesmo que póde ser empregado em uso 
domestico-

O que ácima fica referido, com relação á esta província, foi ex
trahido de alguns apontamemos do bacharel Candido Mendes de 
Almeida, e comprovado com duas certidões que apresentou o 
mesmo bacharel, sendo uma do bacharel José Martins Ferreira, 
ex-juiz municipal da Clw·pada, e a outra do bacharel em sciencias 
physicas, Caetano da Rocha Pacova, outr'ora encarregado do la
barataria de ensaios da cnsa da moeda da côrte. , 

(Pattlo José de Oli·veii'CG. - MEMORI 1~ Al'<NEXA b.O ltELA'l'ORIO DO l\!11-

NlSII'RO DA AGRICULTURA.) 

• Anthracito, no Codó, á uma legua do rio Itapicurú. 
Schisto- calcareo bi tuminoso, occupando uma área de 12 leguas, 

proximo á povoação da Corda, Cape !la -Curada e Mis.;ão dos 
Indios, na confluencia do rio deste nome com o Mearim .• 

(Lail'islruo de Sotozo, 1\lfello Netto. - MEMORIA- SOBRE OS MINERAES 
COMBUSTIVEIS DO BRAZIL .) 

• Ahi acham-se especialmente minas de ouro. As descobertas 
·em 1856 foram examinadas- por um Engenheiro Allemão de nome 
s. J. Guinher, commissionado por um capitalista Inglez. As 
nmostras que este engenheiro levou para Inglaterra deram o pro
dueto extraordinario de 1,520 onças de ouro por tonelada de 2,240 
libras de terra aurífera. Estas minas são superiores ás da Cali
forni~, tendo a parLicLllaridade de se acharem em rochas Leuras e 
mais ricas do que ac1uellas. 

Os .Len-enos auríferos acham-se situados nos Montes Aureos, 
lecalidad:e que demora entre os rios Gurupy e .Nlaracassumé e o 
valle de Boa Esperança. E', pois, fóra de duvida que mediante a 
acç.ãn de uma companhia as minas em questão podem deixar 
gran.de interesse. 
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Além das minas de ouro existem outras de ferro, cobre, carvão 
de pedra, marmores lindíssimos, pedras calcareas e crystal de 
rocha não fall;mdo em grandes depositas de nitrato de potassa, 
de sulfato ele sóda e chlorureto de iodio, nem nos de pedra-hume, 
argillas, cal e abundantes sal i nas. 

(Belnw,r .-VIAGEM AS PROVINCIAS AMAZONICAS). 

Minas de 'ouro 

• A' algumas legnas do Maranhão se acha o valle de Mara
cassumé, entre os ribeiros navegaveis, o Tury·assú e o Gurupy. 
Os negros fugidos, que buscavam naquellas paragens abrigo 
seguro contra as perseguições de seus senhores trocavam o ouro 
que apanhavam por objecLos que precisavam para seu uzo; este 
ouro, dizia-se, se ucha v a ú flôr da terra e em abundancia. Os 
chefes das expedições dirigidas contra os escravos fugitivos 
affirmavam qu~ com efiei to a riqueza do solo era prodigiosa e 
excedia a tudo quanto a opinião publica dizia a tal·respeito. 

Nestas circumstancias uma Companhia se formou no Rio com 
o capital de 1.,500.000 francos, e ella enviou áquellas paragens 
uma commissão com o fim de exp lorar as terra-s auríferas que se 
estendem entre o Tury-assú c o Gurupy. O Governo fez proteger 
os exploradores com um desLaean1entq de tropa de linha , e depois 
de al gumas semanas de trabalhos e estudos, a com missão regressou 
á capital em fins ele 1851~. O relataria da commissão foi publicado 
no Observador do Maranhão, pe(jueno jornal da capital da Pro
víncia. Tres veeiros auríferos prin cipaes foram reconhecidos, todos 
de uma riqueza extrü1nn e co nm.;l exploração facil. O so lo é um 
composto de quarLz, de sch istos e de argill~s ferruginosas, esten
dendo-se a jazida aurífera até a serra de Aricambú, habitada por 
indios selvagens. • 

(Nlalte Bn~m .) 

• Nomea (Janeiro de 1.818) o Gnvernador (Conde de Villa Flôr) 
ao bacharell\iiguel Joaquim de CerrJueira e o e1lpede, fornecido 
pelos armazens reaes de ferramenta e mais Lrens necessarios para 
o exame e exploração do terreno entre o Tury·assú e a Villa de 
Bragança, afim de verificar a descripção geognos Li ca daquelle 
districto na pnrLe das jazidas ilUrifera , que pelo numero lhe 
aLtrahiram a attenção . • 

( .4.ntonio Ladisla!• 11{ ontei>"O B aena .- co~rPENDIO DAS ÉRAS: ) 

• Recebe (Outubro de 181.8) o Governndor (o mesmo Conde) 892 
oitavas de ouro, e uma rwlhela do mesmo metal de 37 oitavas, 
desentranhadas do solo de Pirocana ; cuja quantidade lhe remette 
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o bacharel Manoel Joaquim de Cerqueira alli mandado por elle n 
explorar minas. Na carta que acompanha esta remessa, informou 
o indicado bacharel, que em mui tas partes en Lre a Villa de 
Bragança e o rio Redondo no rumo de Leste-Oeste achára signaes 
de aperções mineiras; que existem minas tanto no Tury -assú e 
Pirocan::t, como nos rios Pichuna, Curíy, Genipaussú, Gurupy, 
na serra Jutah~' da bahia de Periá, nos rios Redondo e Gniririba, 
e outras partes; e que por se esquivarem das suas instancias os 
Terranteses elaquelle disLricLo não explorarnm a serra da CaLlla
rina dentro elas terras orientaes do Gurupy, na qual lhe constaV<l 
haver uma grande jazida aurífera. 

Nesta commissão metallurgica, a cobic;a desmarcada deste ba
charel excitou violencias e vexações contra os innocentes e 
infortunosos moradores das circumvizinhanças, prendendo-os e 
deSJJOjando·os dos seus collares, cordões, JJrincos e outros dixes 
de ouro, como si o metal de que estes artefactos eram formados 
tivesse sido minerado daquelles Jogares e não houvesse no uni
verso mais ouro do que aquelle para uso humano . O cerco e bar
reira feita por uma protecção interessada ás queixas. dirigidas uo 
Governador pelos indivíduos dos pmcessos ele ouros lavrados, 
salvou este bacharel do castigo de que se fez henemerito " 

( .:latonio L Ml·i slmt 1li[ on-teiro Baen cb.- ENS.I.,lO COR OGR.APH!CO). 

JAZIDAS M!NERAES NO MUNICIPIO DE PASTOS BONS 

• E' este territorio muito sujeito ás trovoadas durante o tempo 
das clluvas, e de ordinario se observam por toda n parte os seus 
effeitos no estrago de muitas e grossas arvores, que tambem não 
resistem aos formidaveis pés de vento ou rodomoinhos que alli 
apparecem ele Maio até Julho, especialmente proximo ao rjo To 
cantins, sendo mai::; para temer aquellas trovoadas seccas que 
succedem após os mesmos ventos . Em qualquer das estações do 
anuo se ouvem no longe grandes estrondos como de grossa arti
lharia, principa lmente para oéste, proximo ás grandes serras que 
se divisam sobre as vertentes elo mesmo Tocantins, ou buscando 
as cabeceiras do rio Tury, o que combina com a idéa que se fnz 
de haver alguns mineraes para aquellas partes. 

Sem embargo, porém, de semelllante desco.nfiança, não ha, pelo 
que respeita a ouro, prata ou pedras prec1osas, alguma certeza 
physica de os haver, ao menos segundo as noticias dadas por 
pessoas experim entadas nessas especulações, especialmente João 
Ayres e José Pinto da Icon~eca, all!-bo_s capitães do~ terços. Qe 
minas de Goyaz, e por FranciS?O J~se Pmto de Magalhaes, caprtao 
de ordenanças da m esma capttama e morador alguns annos nas 
margens do Tocantins, os quaes, descendo por aquelles sertões 
procurando mineraes, ora encostados a oéste, ora apartando-se a 
Jéste, nada encontraram que satisfizesse a sua curiosidade. Não 
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foram com tudo feitos ainda semelhantes exames nos baixos ter
renos de Pastos Bons, quanto escrupulosamente é preciso para 
nos desenganar dessas vantnge ns. Ha por algumas partes do 
mesmo districto certos laga res, nos quaes abundantemente se des
cobrem partículas salitrosas sobt'O a terra, as quaes os gados pro
curam para lambel-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 Rib eiro, é onde mais fre
quentemente se observam ; e assim mesmo nas ribeiras do Par
nahyba, no espaço que vai da fazenda Pinguela para a do Castello, 
se acha pedra-hume e Lambem outras partículas, das quaes á 
maneira de caparroza se servem os -. habitantes para fazer tinta de 
escrever. Não affirmamos que es tas o sejam, ou salitre as pri- . 
meiras, deixando á experiencia chimica essa decisão, que talvez 
se declare a favor de al gum dos diiierentes saes que, além do sal 
commum, a natureza nos offerece por toda a parte . • 

(Major F'·l"'Jmcisco ele Pc~gla, Ribei1·o .- ME~'!ORIA ESCRIPTA E~f 1819). 
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concessões nara exnloração B lavra de miusraes 

Dr . Candido Mendes de Almeida e Constantino Conde de 
l'sabueZo.- Decre lon.1044 de22 deSe tembt·o de 1852. - Con
cede- lhes permissão para organizar uma companhia destinada a 
explorar metaes e mineraes combustíveis . 

Conselheiro Polycarpo Lopes ele Leão e N athaniel Plant .
Decre to n . 3804 de 20 de Fevereiro de 1867. - Concede-lhes per
missão para explorar schistos be tuminoso~ e outros mineraes nas 
comarcas da Capital, Rozario, Vianna e Alto Mearim. 

Esta concessão foi renovada pelo Decreto n. 4526 de 13 de Maio 
·· de 1870. 

Conselheiro Polycarpo Lopes de Leao . - Decreto n . 3817 de 23 
de Março de 1867. - Concede-lhe permissão para lavrar cobre e 
outros mineraes no municipio da Chapada . 

Esta c~;mcessão foi r enovada pelo Decreto n . 8018 ele 26 de . 
Fevereiro de 1881, e sencto transferida depois :i vi uva e filhos do 
concessionario p elo Decreto n . 8972 de 7 de Julho de 1883, estes 
por seu turno obtiveram permi;;sã o por Decreto n. 9132 de 9 ele 
Fevereiro dê 1884 p:ua a transferirem a Paulo José de Faria 
Brandão. 

Antonio José Villa 1Vova e Antonio Carnei1·o da Silva e 
Oliveira. - Decreto n . 4363 ele 29 de Janeiro de 1870. - Con
cede-lhes permissão para lavrar mineraes em varias localidacles 
da província. 

José Moreira da Silva e T iberio Cezar de Lemos. - Decreto 
n . 5686 de i de Julho de 1874 . - Concede-lhes permissão para. 
explorar carvão de pedra e ou~ros mine1·aes na ilha ele S . Lui7: 
do Maranhão . 

Esta concessão foi prorogada por dous annos pelo Decre to 
n . 6358 de 18 de Outubro el e 1876, e ainda pot· igual prazo pelo 
de n . 8809 de 23 ele Dezembro de 1882. 
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Jo sé Gonçal~es Teixeim.- Decreto n. 7053 d·e 26 de Outubro 
de 1878.- Concede-lhe permissão para explorar ouro nos rios 
Mar·acassumi}, Pirocana e Tramahy, da comarca de Tury-assú . 

Pot· Dec reto n. 7310 de 7 de Junho de 1879 foi concedida licença 
ao concessionario para minerar, e pelo Decreto n . 8001 de 12 de 
Fevereiro de 1881 elevado a 150 o numero de datas da concessão, 
as quaes foram distribuídas, pelo Decreto· n. 8631 de 5 de Agosto 
de 1882, pelos terr.itorios na mesma concessão designados . 

P elo Decreto n. 9247 de 19 de Julho de 1884 foi prorogado por 
cinco annos o prazo determinado para a medição e demarcação das · 

·datas mineraes. 

Ernest Brêmon t, Arthur Lupe e Edouar d Comboul.- Decreto 
n. 7301 de 24 de Maio de 1879. - Concede-lhes permissão para 
.explorar mineraes no municipio de Tury-asstí. . 

Antonio de A lmeida Oliveira e Alvaro de Mello Coutinho de 
Vilhena.- Decreto n. 7393 de 31 de .Julho de 1879.- Concede-lhes 
permissão para explorar mineraes combustíveis nas comarcas do 
Alto- Mearim e Codó. 

Cyrillo da Silva Gen ofre .- Decreto n. 8440 de 18 de Fevereiro 
de 1882.- CoRcede-lhe permissão para explorar ouro e outros 
minera.es nas comarcas de Codó e Alto-Mearim. 

E' fallecido o concessionario. 

J u les Blanc .- Decreto n. 8516 de 6 de Maio de 1882.- Con
cede-lhe permissão para exploi·ar ouro, prata e outros mineraes na 
área do terl'itorio compt·ebendido desde a cabeceira do rio Gurupy 
a té a costa, .confin>J.ndo pela margem esquerda do rio lriri-merim, 
onde termina a concessão de José Gonçalves Teixeira . 

Dr . Gustavo L uiz Guilherm e Dodt e Bacharel Tiberio Cezar 
ae Le mos.- Decreto n. 8840 de 5 de Janeiro de 1883.- Conce
de-lhes permissão para explorar ferro, carvão de pedra. e petroleo 
na comarca de Codó. 





PRDVINClA DO PIAUHY 

LIMITES 

Esta Província confina ao norte com o Oceano Allan tico; ao Sul 
com n Babia e Goyaz ; ao 01·iente com as Províncias do Ceará e 
Pcrnflmhuco, e ao Occidente com a do MaranMo. 

POSIÇAO ASTRONOMICA 

A Lat. do Piauhy toda austra l fica. encerrada entre 2°M>', e 11° 
c l!O'; a sua Long-. compreheude 3° 5' oriental, e 5° 30'occidental. 

CLIMA 

O desta província é pouco salubre nas vizinhanças dos rios 
Pnrnn h yhn, Pot~r o outros, sendo exce ll en te no alto sertão . 

COMARCAS 

i.• CAPITAL 

Municipin... . ................... Theresina. 

2 . a PAI!NAHYBA. 

P<lrnahyba . 

3." A~IARA.NT8 

Ama raute. 

(Í, . " OEIRAS 

Oeiras . 

5. a. JAICÓS 

Jaicós e Picos. 
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6.• S . RAYMUNDO NONATO 

Município... . .. . ... ... . ... . ..... S. Raymundo Nonato. 

7 . a CAMPO MAIOR 

Campo Maior e União . 

8." PAP..NAGUÁ 

P.1rnaguá e Corrente. 

9. a PIRACURUCA 

P.iracuruca e Bata Ih~. 

ip. VALENÇA 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Val~nça. 

H. BARRAS 

Burras. 

12. JER?ilfENHA 

Jeromenha e Manga. 

1.3. SANTA PHILOMENA 

s~nta Philomen~. 

14. S . JOÃO DO V!AUHY 

S. João do Piauhy . 

1.5. HUMILDES 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marvão c Humilde~. 

1.6. GURGUEIA 

Bom Jesus da Gurgueia. 

1'7.. PEDRO IJ 

Pedro li e Pipiry. 

JAZIDAS MINERAES 

Barras.- Município da Çqrnarca do seu nome, cortado 
pelos rios Maratuam, Santo Antonio e outros. E' rico em minas 
de ouro, cobre e outros. :nt~taes, bem assim em pedras preciosas. 
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Batalha. - Termo da comnrca de P iracuruca, entre os 
rios Longás e Mattos. Possue minas de ouro, cobre e outros 
metaes. 

As principaes minas existem no va l i c do primeiro daquelles rios 
e seus atflueutes . 

Cam}lO-:n:naior. - Comarca co r tada pelos r ios Loogás, 
Geni[)apo e :)urubim . Possue minas de ouro, cobr:e e outros me-
taes . · 

Correntes.- Município da Com~rca de Parnaguá, á 
margem do rio do seu nnme. Possue ourG, cob re e pedras pre
ciosas . 

Corumam.- Neslt! rivçbo existem esmerr.ldas, ouro e pe 
dras de ferro nas Fazendn3 Lingui' de Vacca e Santo Antonio, 
tendo semelha o tos precio~idades sido descobertas em 1800 a ·1801 
pelo Padre Br.nto Manoel .Pereira de Campos e Luiz H.apozo do 
Amaral, quando andaram em explorações pela Província. 

HuJDHdes,- Termo cl~ com;n·c;~ de seu nome, cortado 
pelos rios Poty e Gameleira. E' abundante em minas de ouro, 
cobre e outros metaos . 

Jaicóz.- Cid:1de entre os rios Jutubá e Gentio, na comarca 
d'aquelle nome. Minas abundantes em pota~sa, sáes mineraes 
e predras preciosas existem espalhadas por toda u comarca. 

Jurumenba.- E~ta povoaç1io demora ó m~rg-em elo Par
nabyba .- l-'ossue minas de ferro, descobenas em 1.795 por João 
Baptista Ferrei rn . 

Marvão. - Termo da comarCI8 elos Humildes, nas proximi
dades do rio de ~eu nom e OLl dos Prato~. No valle dos rios Poty , 
Snmbif]ne e seus affinentcs existem mina s de ouro e outros me
taes . 

Missão. - Nesle rincho existem esmernlclns e outras pedras 
. preciosas . 

· Oei!ras. - Antiga c~pital da Província, ~ssente nns proximi-
dades do r io Cnnindé. Em todo o territorio desta comn rca ex istem 

.jazidas abundantes em sáes mioerae~, ouro e pedras preciosas, ha
vendo lambem crystnl de rocha, l{aol im, ca lcareos e salitre em 
varias pontos. 

N:~ serra da Ta lhada existem minas de ouro, que nunca fora m 
exploradas . 

Parnahyba.- Comarca á margem do r io de seu nome. 
Possue ouro, cobre e outros metaes na Serra Grande . 

Parnaguá.- Na serras do Ouro e do Piaully, limites 
destn C:omarca com as Provjncias da Bahia e Goyaz, existem 
mioas ·de ouro e cobre, que nunca foram exploradas. 
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Pedt~o Ii.- Em todo o territori o desta Com arca existem 
min1.1s ele ouro, cobre e ou tros metaes, bem assim pedras pre
ciosns . 

Pequeno.- Nes to r iacho tem-se encontrado esmeraldas e 
outr as pedras preciosas. 

Piicos . - Termo ela Comarca de .Taicóz, ao sul de Valença . 
Possue pedras preciosas, ouro, cobr e e outros mineraes . 

Piracur uca. - Termo ela Comarca de seu nome, ao sul 
do el a Batalha . Possue minas rl e ouro, cobre e outros melaes, 
bem assim pedras preciosas . 

Theresina .- Capi tal da Província, á margem do r io .Far 
nah yba. E' ri co o terri torio des ta comarca em onro, cobre e 
outros metaes . 

Santa Ph.iiomen&> .- Comarca à marge m do rio Parna
hyba, cortada pe los r ios Umssuhy-assú e mirim, Sucuriú, Lontras 
e outros. Poss ue ouro, prata e pedras p1~ec i osas , tanto nas se rras , 
co mo nos leitos e margens dos mencionados r i os . 

Urucú.- Neste ri acho existe'm esmeraldas e outras pedras 
preciosas . 

Vaiença. -- Município da comat·ca ele se n nome, ao norte 
de Picos. Possue pedras preciosas , ouro, cobre e outros minera os 
em grande abuudancia , igualmente consideraveis depositas de sa
litrn e sa l- gemma . 

União .- Termo da comarca de Ca mpo-Maior, á margem do 
rio Parnah ~~ b : 1 . Possue minas de ouro e outros metaes preciosos . 
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APPENDICt 

Thi:ineralog·ia 

• Es~a província possue mineraes de prata, ferro, chumbo, 
caporroza, pedra-hume , sa l-gemma, magnete, talco, pedra de amo 
lar, almagre, gesso, tabatinga e abundancia de pedra caJcarc<L • 

( Ni anoel Ayres ele Ccb<:cbl. - OOROGRAPHI A BRAZILicA .) 

• Fia prata , ferro , chumbo, caparroza, pedra-hume, sa l gemma , 
magnete, talco, gesso, abondancia de pedra ca lcarea e mui~o 
salitre. • 

( Joaq1tim l\IIanoel ele l1lcboeclo - CoaOGRAPUIA no 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 loga t· denominado Estiva, 
foi encon trado o ouro. O tenente- oronel Benedicto Ferreira de 
Carvalho e outras pessoas viram e rpossuiram amostras do dito 
metal. 

MEncumo.- Um habitante de Therez inll, de nome Mazza, ex
trahiu quasi duas libras dé mercurio de duas pedras que lhe 
foram dadas, e que pouco mais pesavam. E' opinião que es te me
ta l abunda na província. 

FERRO.-.Este metal parece ab undar de umn mnneira ex~ 
traordinaria naquella província. Os Drs. Antonio Ildefonso Go~ 
mes e Jorge Gardner diziam que no Piau by pi sa v a-se sobre ferro. 
O Dr . Carlos Luiz da Silva Moura, juiz de direi to da comarca de 
Jaicóz, possuia uma pedra do dito melai, que se podia considerar 
q uns i puro. 
PEDRA-Hu~m . - Em muitos lagares desta província abunda 

este mineral e com especia lidade nns fazendas Bom Jesus e 
Boa-Esperapça, na ribeira do Piauhy. Segundo a opinião de muita 
gente, com grande facilicl.ade se póde alli apanhar carradas 'deste 
sal, e isto sem grande trabalho. 

Consta mesmo que uma porção de oito arrobas, tirada de uma 
rocha immensa que pôde obter o Dr. Ferreira, tal vez não conti~ 
vesse 20 libras de impuridades. 
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SALITRE.- Este sal abunda consideravelmente na província.; 
elle é coibido, ou puro nas fend as du s pedras. ou por meio de 
evaporações das aguus, q uc se obtem pela di s tilln ç~ o das terras 
com que está mi stur<Jd0. Este miner~ l é alli vendido á razão de 
480 réis a libra. 

ALVAIADE.- Es te producLo & tambem encontrado na província 
do Piauhy . 

RESINA. - Conh ece-se na província uma variedade, que de
nominam resina de pedra: ella é opaca, vermelba escura ou par
dacenta, de um chei ro e consistencia como o do betume. 

Snppõe o Dr. Ferreira que seja pêLro leo onnapbta . 
CAPAnnou.- Este sal é tambem apresentado como um dos pro

duetos mineraes da província . 
CALCACEOS E PEDEHNEIRAS.- Tanto de uma COmO de outra des tas 

rocbas ha abundancia na província; da primeira fazem uzo 
para fabricar cal. 

ARGILL.A.S. - A arg illa abunda igualm ente em terrenos da pro
v íncia, e grande é a variedade de córes que este producto apre
senta nas can1 ~ das sobrepostas . Encontra -se uma argi ll a que 
denominam tabatinga, c que é empregada n a caiação e pintura 
das t.:aEaS. 

AGUAS SULPHUROSAs .- As im portantes agua$ sulphurosas e 
thermaes que se encontram em Cuclté P. lagôa do Boqueirãozinho, 
são preconizadas como mui proprias para a cura das molesti as 
nervosas ou dil pelle. » · 
(Pa,~tlo .José de Olive i1•a, .- .lVhuORlA A>.'INE X A. AO RE L A'I"O R !O DO 1\l!N JS 

"rER IO DA AGRICULl'UlU . . ) 

• LINArro .- No en genho Hni, do Tenente-Coronel Carvnlilo e 
Olive ira . • 

(Li:di~ l :ío de Sou:;a Mello N etto.- l\IEMORI.\ AcERCA nos MI NERAES 
COMBUS"rlVE ! S D O BRAZIL.) 

, A attenção dos pri111eiros go vernad ores foi sempre para c. te 
imporlante ass umptu, em que sempre obraram com muito re
cato c segredo. Dizia- se que a riquezi.l mineralogica tlo Pi<llllly 
era grande: isso animava muito ao:; aventureiros, que á pretexto 
de fazere111 guerr·;1 aos iudios trab ~dharam por longo L<:mpo, 
v indo Lambem o de. cngan o desarmar os garilllp ~ i ru s . Apezlll' 
dessa ~ reiterod<IS Lu n La tilras o uc ·e fl zcra m, d eVC III OS dizer, 
qu e niio houve nunca cxplo_rn ções sé rias c IJ cm dirigid<IS. As 
poucas minas de met;Jl precioso q uc foran1 desco 1J erU1 S, p;Jssa
ram por ser ti:io pobres, que n 1n guem dellas mais ~e lemb rou. 
Luiz H.apozo do Amara l, e o Padre Bento Manoel Perci1·o de 
Campos descobriram pelos annos de t.800 o 180:1. algumas esm e
raldas no riacho do Corumatá, palhetas de ouro e pedras de 
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ferro nas fazendas Lingua de Vacca ~~ S. Antonio, e logo 
depois. os mesmos me.tnes e algumas esmeraldas nos riachos 
denominados Missão, Pequeno e Urucú, e nas fazendas Ilha, 
Palmeira de Cima, Pa lme ira de Bt~ixo, Contrato, Lages, e nos 
Jo ga res chamados Cabaceiras e Morro Grande, no termo de Para
naguá. 'l'ambem por esse tempo foram achados alguns diamantes 
nas fraldas da Serra do riacho Sanl' Anna, e inexgotaveis minas 
de salitre nos terrenos montanllosos, que formam os limites da 
prov íncia pelo lado do nascente. 

O Coronel Franci sco da Costa Rabello em !798 informou ao 
governador, que en tão dirigia a Capitania , dizendo, que um dis
cípulo de Joaquim José da Cunha descobrira no riacho do Ius 
uma pedra de diamante do tamanl10 de uma unha, e que elle 
Cos ta Habello achara esmeraldas na fazenda Imburanas, pra ta e 
chumbo na terra dos Carcondas, tudo nas freg-uezias de Pi
rncuruca e Parnalryba . Fa lia o mesmo Coronel C'lsta Rabello de 
abunda ntes minas de salitre no Jogar Porte iras, districto de 
Campo Maior, no sitio Burity, de Marvão, e no Jogar Boqueirão 
da ri beira do Ca rath ius e Príncipe Imperial. 

Em uma inrormação, que deu ó mesmo Coronel em 1799 affir
mou existirem minas de pedra-hume e caparroza em varios 
lo!!ares da Parnahyba e Campo-Maior. . 

O ajudante Luiz Hapozo do Amaral, de quem já fallamos, 
descobriu em 1902 ouro no logar- Pinga- da fazenda Serra, 
na ribeira do Praim, nns fazendas Borrachuda e Taboqui
nba, e no riacho dos Timbós á uma legua da Villa de Paranaguá. 

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

Em 1796 descobriu o padre Jo~.uim José Pereira abondantes 
minas de sa litre no julgado de Valença. Ha tambem grande 
abundancia deste mineral nas ribeiras do Itain e Piauhy . 

Na ribeira do Caratbius affi rmam haver. pedra iman, ou de 
cevar, porém com pouca força maguetica, e assim Lambem abun
dantes minas de salitre e ferro . Em Campo-Maior, no sitio deno
minado Cadóz, ha minas de chumbo e pedra-hume, no Jogar 
Colominco:íra pedra-hume, e no rio Cabeça de Boi amianto e ca
parrosa . Se nos tem affi rmado ba ver ouro na serra da Talhada 
em Oeiras, ouro, diamante e crystaes no termo de Jaicoz. Já 
vimos um bello diamante alli achado. Quem percorrer os terrenos 
do Príncipe Imperial e Marvão, encontrará . o amianto de varias 
cores, a mica, crysLa l de ·rocha. amethistas, minas de plombagina, 
nitre iras naturaes e sa linas . No Parnabyba acbará tambem plom
bagina, prata, cobre, com especialidade nas Carcondas. Em va 
rias partes ela província se encontra o chumbo, o es tanho, a pedra 
ele cantaria, ele amo lar, minas de ca l e outros productos · mine
raes q ne não têm sido explorados . • 

(José M a1 ·tins P ereir-a de Alencastre .--'- ME~·roRIA CHR ONOLOGICA, IÚs
TORICA E COROGRAPHICA DA PROVINCIA DO PIAUJIY . ) 
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Concessões Dara exuloração e lavra lle mineraes 

José Jacomo Ta sso Juni or e Jocro Ed·u:ti.n Robe1·ts.- Dect·eto 
n . 2444 de 27 de Julho de 1859.- Concede-lhes permissão pam 
explorar ouro e outros metaes em todo o sertão ela Província. 

Eugenio 111[ arqtws de Holtanda.- Decreto n. 5573 de 21 de 
Outubro de 1874. - Concede-lho permissão para lavrar mineraes de 
potassa, saes mineraes e pedt·as preciosas, nos Municípios d~ 
Jaicós, Valença e Oeiras. · 



PROYINCIA DO CEARA 

Lil\'II'fES 

Esta provincia limita ao Norte com o Oceano Atlantico ; ao 
Sul com as províncias da Parahyba e Pernambuco ; ao Oriente 
com o Rio Grande do Norte, e ao Occidente com a província do 
Piauhy. 

POSIÇÃ.O A.STRUNOMICA 

A Lat. do Ceará eslá comprehendida entre 2° Ml', e 7° e H'; a 
sua Long. oriental, entre {0 55', e 6° e 25' . 

CLIMA 

O clima desta província é humido, e quente na beira do ~ar; 
mas gerulmente sa lubre e doce, á excepção do sertão no n gor 
do verão, onde o calor durante o dia é bastante forte, o que 
todavia é compensado pela frescura das noites, semp1·e bellas e 
clar:ts; nas serras e pl'aias é sempre fresco pela constante viração. 
Só tem duas estações corno nas provincios vizinhas; a chuva 
que se chama ·inverno, começa regu~armente em Janeiro ou 1\farço, 
e dura até Junho; e a secca ou vm·ão que dura o resto do anno. 
O maior calor não sobe no sertão a 25° centígrado e nem desce o 
maio1· (rio abaixo de 18° . 

Esta província passo u IJ:lr seccas ho!'riveis nos annos de :1.792, 
1825, :18(J,5 e 1.877 a :1879. 

COMAR CA S 

:1. 3 CAPITAL 

Município .. . ........... .. .... . . Fortaleza. 

2.n MARAMGUAPE 

Maramguape e Soure. 
6 



Munic:ipio 

PROVINCIA 

3. 0 AUACATY 

Aracaty. 

lJ, ,:t S . RERNARDO DAS RUSSAS 

i)· " ICÓ 

(i.a SOBRAL 

7 . a AQUIRAZ . 

8 . a BA'WR!TÉ 

() , > GRANJA 

S. Bem::mlo, Limoeiro c 
Espír ito Santo da Mo
rada Nova. 

lc·ó c Pereirn. 

Sobra l, 1\feruoça e Saulo 
Antonio de Aracaty-assú. 

Cascavel e Aquiraz . 

Baturi té c A cu rape. 

Granja e Palma. 

10. C.A.NINDÉ 

Canindé e Pentecoste. 

H . PACATUBA 

Pacatuba . 

12. MA lUA PEREIRA 

i\iaria Pei'Cira e Pedra 
Branca. 

1J. TA}!BORIL 

Tamboril e Santa Quiteria. 

1lJ,. LAVRAS 

Lavras e V argem Alegre, 

15. ASSARÉ 

Saboeiro c Assaré . 
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i6. CRATO 

Muu icipio . . . .. . . . . .. ... . . . .. .. 

17. .JARDii\l 

Crato, Missão Velha e Bar
balha. 

Jardim e Milagres. 

18 . INHAMUJ\'S 

S. José do Príncipe. 

l 9. QU1XER.Ur10lll11[ 

Quixeramobim e Hiacho 
de Sangue. 

20. IMPERATRIZ 

Imperatriz, Trahiry e S. 
Francisco. 

21. AC.UlAHÚ 

Acarahú e SanL'Anna. 

22. l'RINCIPE Ii\IPERIAL 

Príncipe Imperial e Inde 
pendencia. 

23. S. BENEDICTO 

24:. IPÚ 

25. VIÇOSA 

S. Benedicto <l S. Pedro de 
· lbiapina . 

Ipú. 

Viçosa. 

26. JAGUAlUBE•MERIM 

27 . 1GUATU
1 

0 • •• 1 , , , o , r •' tI t io •i • • 

Jaguai·ibe- merim· e Ca
choeira. 

tguaLú e S. Matheus. 
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JAZIDAS .1\HNERAES 

Acaracú. - Este rio nasce na serrn 'l'atajuba, que se p~ra o 
município de Quixeramobim, do rla cidade de M<~rinnn n . Possue 
uma mina de plomba:j i0 '1 (j Lt -.; u,·,o foi ainda explorada. 

Acaracuzinho.- Ln gõa de p.equena i mport~ncia no dis
triclo de M<ICejnoa . Min as abundantes em plombagina e outros 
metaes existem no leito e mnrgens Lauto da lngôa , como do rio 
daquelle nome, que aiudn não !'oram ex ploradas . 

O rio Acnn,cü dem ora nns vizinhanças do Acnracuziuho . 
A.raripe. - F.sta se rra priucipi n na província do Piauh y• 

corre um pouco para Leste, e depois seg ue a direcção de SE, iodo 
acabar no ter !I) o lle Jardim. Poss ue j;1zidas de mi oeraes combus
t íveis, que não tem sido e xplor<~dns até o presen te. 

Em um ramal da Berra existem minas de sulpburclo de zinco c 
de mercurio abundantissimas, de que ninguem faz caso. 

A.rneiros. - Termo dn comarca de Iol1amuns. Possue mi
nas de ferro de superior quali dade. 

Dal"balba.-Termo da c.oma rca do 'Crato. No Cu riryexis
tem min as abuodantissimas de ferro e outros metaes preciosos, 
que nunca foram exploradas. 

Batu.rité. - Cidade, cabeça da comarca do seu nome. Pos
sue na serra uma mina de plombagina, que não foi ainda explo
rada. 

Boqueirão das Lavras.- Esta povoação esl~ assenta 
sobre o rio Salgado. Possue min as de ferro de sup erior qualidad e. 

Cajueiro.- Esta povoação demora no município de S. João 
do Príncipe . 

Em todo o teritorio da povoação encontram-se minas im portan
tes de pedra-h ume e nitro. 

Cangat.y .- Este ria~bo demora junto {L se l'!'a das Bnrba
das, distante da ca pital cerca de 35 leguas . Poss ue minas de ferro 
riquissimn , pela sua abundancia e qualidade. 

CantagaUo.- Nas cabeceiras do riacho deste nome, na 
serra assim Lambem conhecida, existem mina s de cobre. 

Canindé.- Termo da comarca de seu nome., distante 25 
leg1ws pouco m~is ou rri eno da <.:ap itai da provincin. -

No ribeirãu Hijucuoc<~, af!luente do Curú, encontram-se grandes 
minas de salitre . 

Cariry.- Nesta serra ex istem mina s de ouro, ferro c outros 
metaes de protligiosa riqu ez ~ , que ni nda não foram exploradas, 
e sulphureto de zinco _junto a vdla dos Milagres . , _ 

Dá-se o nome de Cariry, no planalto da serra do Araripe. VeJa 
esta ultima palavra . 
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Crato.- No lagar conhecido pelo nome de Cachon0, ex
trema do município de Jardim com Pernambuco existem minas 
de ouro de fino quilate, cuja exploraç.ão não tem sido levada~a 
etfeito, por fnlta de recursos. 

O município do Cra to passa por ser rico em minas de c~rvão 
de pedr~. como se vê de uma Memoria que em outro lagar vai 
publicúda. 

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

Fortaleza.- Capital ela província, assim denominada pelo 
gT8ncle forte que alli existe . Em todo o teri'itdrio elo capital 
existem j az idas de chumbo e outros ruetaes. 

Granja. - Cidade da comarca de seu nome, á ma1·gem do 
rio Curiabú. No territàrio da comarca exislrm rriinas ele salitre, 
e algumas de prata no serrote conhecido pelo nome de Ubajarra, 
onde no correr do seculo passado houve uma erilpteza ele mine
rarão nd min istr~da pelo Governo. Nos arredores da cidade 
existem jM:idas de ouro. 

J:byapaba .-Serve esta cordilheira de limite á província 
do Pianhy, e é cortnda de es tradas qae vão ter á Província do 
Maranhão e ás cidades da Fort;ileza, Parahyba, Grnnja e Viçosa, 
demorando · I h e nas adjacencias varias ser1·as de só menos i_mpor
tancia, como são as de Ibi~ pina, BoritiJ ma, Côcos, Bàa· Vista. e 
ou tra~ . Jazidas de ferro, zinco e cobre encontrnm-se n<1quella 
cordilhei ra , sendo imperfeitas as exp l ora~ões rea liiadas antiga· 
mente por alguns aven tnreiros pouco conhecedores do respectivb 
serviço. 

Na eadeia do Acape, da cordillleira Ibyapaba, encontram-se 
ant igas excavaçõe~ de nma ric<t mina de cobre que está a bando· 
nada. Esta mina é importantíssima, segundo nffirma o sa rgento
mór João da Silva Feijó, no trecho de uma memoria adiante 
publicada. 

Imperatriz. - Cidade da comarca de seu nome, assente 
perto çlas n11scentes de um dos aflluentes do rio Imbira. E' abun· 
dante em minas de ferro . 

.lnhamuns .- Nesta comarca encontram-se depositas de 
nrsenic'o, e jazidas de metaes preciosos na serra dos Veados . 

Ipú.- CidadP. á margem de um pequeno rio, que vai desa
guar no Jato há. Não só h o territorio da ciclnde, como na_s terras 
que se estendem por tod~ a comarca ex istem minns de ouro, 
]Jrata, chumoo, sóda e outros mineraes, que ainda não fornm ex· 
pior~ das. ~ .. 

As minas do Ipú são conhec idas pelo nome de- Minas do Bom 
.Jesus. 

Itaú.na.- Esta povoação está distante 6 1egl1as do rio Ti
manha. Possue minas de ferro . 
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Itijucuoca. - Ribeirão, n'l freguezia de Canindé, afflu
ente du Curú. Possue ''bundantes minas de sa litre. 

Jaború. - Este riacho rega o Município de Quixeramobim . 
Possue minas de plombaginD, ferro e outros metaes. 

Ju.ré. - Este rio demora no município de lpú, e ·rega os 
districtos de .Tanuaria e Granja, indo depois reun ir- se com. o Aca
racú. 

No leito e margens do Juré encontram-se amelhysLas, e ouro 
de fino quilnte nas montanhas vizinhas, cujas minas tendo sido 
lavradas em 1.850 pelo Coronel Diogo Salles, foram aflua ! aban-
donadas por falta de agua. · 

Mangabeira.- Serra no districto de S. Vicente das La
vras . Possue uma mina de ouro, e outras ele varios metaes nas 
proxim idades do Rio Salgado. 

1\'laranguape.- Cidade da comarca de seu nome, ao sul 
da eapital da Provint;ia. Nas immedíações da cidade e terrenos 
adjacentes exist.em minas de chumbo e outros mineraes, encon
trando-se ainda hoje no Jngar da serrn, conher.ido pelo nome de 
Taquara, escavações, furnos e signaes de uma jazida ele prata 
trabalhada pelos Hollandezes em 1637 a 1.64,0. Por uma Provisão 
de ilt de Deze111bro de 1751t foi concedida liceuç[, ao Cilpitilo-mór 
Luiz Quasema Dourado para explorar metaes e minenes no lagar 
denominado Urubut.ema da comarca ácima mencionada. 

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

O Termo d,e Milagre faz parte da comarca do Jardim. 

Morro Dourado.- Este logarejo demora na freguezia 
de Mis~ão Velha, penen1:ente ao distncto do Grato. Todo o terreno 
do Morro Dourado é secco, pedregozo e d1eio de veias auríferas; 
e foi dahi que, no seculo ~assaclo, tev~ Joga r, p~los trabalhos rea 
lizados por uma companhl3, n fundaçao de S. V1cente das Lavras. 

Quixeramobin'l. - Na Villa de Santo Antonio de Que
xeramobim, logar denominado 'l'atajuba, existem minns de sa 
litre, e uma de chumbo na f'nzenda do Olho d'Agun, r.uja lavra 
foi mandada suspender pela provisão el e 2 de Maio de i80H. 

Salgado.- Este rio vulgarmente conhecido pelo nome de 
Rio dos Porcos, demora a leste do districto de Bom Jardim, e rega 
os territorios de S. Vicente das Lavras e Icó. As minas ele ouro 
do Rio dos Porcos e S. Vice:1te acham-se abnndo;1ndas. 

O Rio Snlgaclo possue minas de pedl'n-huml3 e sa litre. 
s. Felippe.- Na serra da Mãosinha, l0gar conhecido pelo 

nome de S. Fel ippe, existe uma mina de zinco, que não foi ainda 
explorada. . . . . . 

A serra demora no mumcJpio de Milagres; da Comarca de Jard!m. 
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§. João do Príncipe.- Termo da comarca do Inhn
muns . .Perto da cidade hn um serrote celebre pelas muitas JJe
uras finas que possue, como nmethystas, agatbns crystaes e dia
mantes, :dém de uma mina .de pedra-hume e outra de arsenico. 

A cidnde de S. João do Princi pe demora á margem do rio Ju
guaripe e dista 30 legoas da capital da província. 

San1;a Roza.- Na serra da Mnosinba, perténcente ao mu
nicípio de Milagres, existe, no Jogar conhecido por Sanl.a Roza, 
uma mina de zinco que não foi explorada até o presente. 

S. Vicente das Lavras.- Cidade em uma das mar
gens do Rio Salgado, distante 10 leguas da de Icó. Jazidas de 
ouro e outros metaes, ainda não explo radas, existem em todo o 
territorio da cidade e suas adjacencias, até ::i serra da Manga
beira. 

Serra dos Cõcos.- Nesta serra, Jogar conhecido pelo 
nome • Descida das Minas •, existe uma grande jar.icla de ploruba
gina, que os habitantes do Jogar dizem ser prata ou chumbo, 
segundo se vê do uma Memoria escripta pelo sargento-mór João 
da Si lva Feijó. 

Ser••a Grande~- Esta se.na demora entre a do Grato e 
a do Bom Jardim. Quasi todos os ribeiros que descem da serra e 
das que lhe são vizinhas possuem minas de ouro e cobre, sendo 
que, perto de Ipú, existe uma jazida de plombagina, e outras de 
cilumbo ou galena argentifera, que ainda não foram exploradas . 

Esta sena é tambem conhecida pelo nome do lbyapaba. 
Sobral.- Termo ela comarca do seu nome, á margem do 

rio Acaracú. Possue minas de ouro, ferro c outros metaes, que 
ainda não foram exploradas. 

Taóba•- Este logarejo pertence ~o districto de Vi lla Nova 
do Principa. Possue uma important íssima mina de pedra-hume, 
que não tem sido explorada. 

Tatajuba.- Districto pertencente á Santa Quiteria, na 
comarca de Tamborii .. -Na serra de seu nome existem abundan tes 
minas de sa litre, tendo o nnturalista Feijó, por ordem régia, esta
belecido, alli , om 1.800, uma fnbrica para refinação d'aquella 
~ubstancia, a qual dul'ante tres annos produziu 400 arrobas. 

Timonba.- Esta serra fica ao norte da do A raripe, e a 
pequena dist~ncia della. Os ribeiros que descem da serra são au
ríferos, e nunca fora.m explorados. 

O rio Timonha está distante da povoação de Itaúna cerca de 
6 leguas. 

Ubajarra .- Monte ao pé da Serra Grande, entre as fre
guezias de Viçosa e Granja. Possue minas de cobre e prata 'que 
esl.iio abandonadas, existindo ao sopé do monte uma caverna 
muito celebre pela sua grandeza, e anedoctas que o povo vai . 
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contando para entreter ao curiezida·àe ·de •quantos ten1 ido vizi
tal-a. 

Urubutêma.-:- Esta serra dern0ra ll'9 districto da Impe
ratriz, e cotre de norte para o sul entre os .ri'os Curú e Aéaraêú. 
Possue minns de prata, cuja lavra foi concedida por El-Rei 
D. José, em 16, de Dezembro de 17M, ao Ca)!litão-rnór Luiz Qua
dros DoRralil0. 

As minas de q,ue se trata foram descobertas pelos Hollandezes 
em 1637. 

Viçoza.- Term0 da comarca à.o seu nome, ao . sul de 
Granja, entre as serrns de Ubatubà, Sêrrinlw, 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 legilas, poucos mais ou 
menos, ao nordeste da Capital da Província. 
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APPENDICE 

Mineralog·ia 

« Esta Província possue ouro em poaea quantidade·, mineraes 
da praLa e ferro em mais ou menos cotHa, crystaes, chrysolitas, 
pedt·n-hume, ~m ianto, magnete, podra calcarea, granito, sa litre, 
alvaiade, tabatinga, pedras da Sant'Annn, que se applicam as n1u
lheres de part@ . • 

(Nlc&noel .!ly1"es ele Cc&'!:al .- C o ROGRAPHIA BltAZILICA.) 

• Encontra-se ouro em diver~>os pontos como Ipú, Bctturité e 
LaV?·as, prata, plombagina, chumbo, ferro, antimoni'o, grapbito 
am innto, crystaes, · chrysol i tas, }letlra- hume, sâ litre, alvaiade, 
marmore • 
(Jocbq~úm 111c&noe'l ele lliaoedo -Coa omtAPHJA no BttAZIL .) 

" Esta Província, predestinada á ser essencialmente creadora 
e agrícola, não tem sido ind iffrente ao exerci cio de algumas outras 
industrias, par''l éujo auxilio e incFemento possue em seu proprio 
seio e superficie os elementos indispensaveis ; muitas outras · 
substancias existem que ainda não foram exploradas. 

Com effeito, na ordem dos mineraes e metaes, propriamente 
ditGJs, o Ceará apresenta o seguinte: .Q1'etnitos, poTphyTos, q~tm·.tzs, 
mica-schitos, ped1·as silicozll!s de muitas variedades, grés ou pedras 
de areia de qualidades diversas, umas proprias para amolar in
strumentos cortantes, outras para filtração de líquidos, algumas 
mais finas e superiores,pell1·as calcareas etc ete. 

Em muitas partes eucontrnm-se bellas pedms silicozas crysta
lizadas, e diversamente coloridas, c1·ystal de ?'acha, be ll as ametlli·s
tas e agathas. 

O FEnno encontra-se a gada passo, ot'a oxydado debaixo da 
forma olygistica, outrãs vezes em gTandes massas, ou misturad'O 
com terms aluminozas Jt;n· mando oC?"es mui variados em côr, e 
aproveitaveis na pintura, Q.ra CQmbinado com o enxofre, outras 
vezes com acido sulphurico á ponto de tornar impotàveis as 
(lguas de certos rios e mananciaes. 
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As principaes minas de ferro conhecidas são as de Caugt1ty, 
no riacho do me~mo nom e, perto ela serra das Ba rbadns, 35 
Jeguas pouco mais ou menos da capital; as de Ipú. Sobral, Bo
queirão das L~vras sobre o rio Salgado, a de lLaúna á 6 leguas 
do rio Timonh a, Vil la da Barba lha no Cariry, Grato, Bocaina 
etc . etc. 

AHGJLLAS PLAS'FICAS se encontram em muita abundancia em 
quasi toda a P1·ovincia. 

CHUMBO, AN.TIMONIO, COBRE E OXYDO DE MANGNEZ na Serra de 
Iby11paba, onde existe urna requissima jazidn de. carbonato de 
soda . Na mesma serra tem-se encontrado I in hito, gl'aphito e 
outras substancias . 

Ouno. Existe em Ipú (minas de Bom Jesus) á 2leguas dis
tante daquella localidade; no Jure e Cw·ünatan, as quaes são 
abundantif'sinHlS, segundo affirmam alguns Engenheiros; as 
Lavras da Mangabeira, Boqueirão, rio Figueiredo etc. ele. 

CoBRE. Refere o Dr. José .Julio de Albuquerque Ba rros, em 
seu relatorio apresentado á eomrnissão superior da Exposição 
Nacional em i876, que o Engenheiro H. vVilli~rn, em um dos 
píncaros da Serra Grnnde, entre lpú e Vill a Viçoza, que se lh e 
tornára notavel pela côr esverdeada do rochedo, descubrira uma 
mm:sa enorme de cobre nativo, muito facil de ser verificada 
pe la sim pies percussão do martello . . 

ScmsTos BETUNIINozos. Encon trnm-se em grande,s agglome
rações em diversos pontos do Cariry, t~O pé da Sel'l'a Gr~nde. 

SuLPimRETO DE ZINco. Encontra-se no Cariry, j[lllLO á Vi lla 
dos Milagres. 

SuLPHURETO DE MERCUIIIO. (Vermelhão) Encontro-se na serra 
do Araripe • . 

( REf"A'fOH IO DA CO~'DUSSÃO NOME ADA PAl\A A EXPOSIÇÃO NACIONAL.) 

« OuRo.- Na serra dos Cariris não si:ío pouco communs vestígios 
de ouro, pois que se encontrn em alguns Jogares em betas de 
taoá:; e vieiros de crystal, ass 1m como so lto, em partículas mais 
ou menos subtis; pelos riachos, misturado com o esmeri l, e entre 
casca lho, e algum»s vezes em folhetas de mais de 1/2 oitava 
de peso, sendo o mais superior, em qualidude, o do logar Juré, 
perto da villa de Sobral, e o das antigas lavras da Mangabeira, 
no districto da vil la de Icó, e o mais ordinario, pela côr des
maiada, o q ne se encontra no sitio denominado CtL?'umatan; a 
falta, porém de aguas correntes, é o maior dos obstaculos ao seu 
aproveitamento, quando este fosse permittido. 

FERRO.- O ferro gera lmente se em:ontra por infinitas partes 
da Capitania, e em muito ricas minas, ~ssim corno em lagares 
acommodados para o trabalho da sua extracção. 
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CoBRE.- Na serra grande de lbynpaba, na ladeira que se diz 
Acape, ba umas antigas excava~ões, donde se extrabiu uma 
mina que alli bn de cobre, na persuasão de ser praca, cujo tra
balho def'abiu depois de conhecido o engano, e talvez por se have
rem comsumido dinheiros sem proveito, como é constante entre 
aquelles habitantes. Esta minn de cobre se encontra em estndo 
de sulpllalo, em vieiro, em ama pedra cinzenta, vitrescivel e rija, 
cujo banco decorre para o S E até onde se çhama Ubajarra, e alli 
estranhando-se pela serra, vai apparecer seis Jeguas a O da vil la 
Nova d'El-Rei, no Joga r que se chama Caranclas já JJertencente 
ao Piauby, donde os habitantes . extrahem este metal ele que se 
servem para obras de nrreios, na persuasão de ser pr<1ta : esta 
mina merece particular attençiio pela sua qualidade e imponancia 
do metal, tanto mais porque parece conter a matriz [J]guma 
porção de prata . 

PLOMBAGINA.. - Parece digna de ser aproveitada a mina deste 
metal que se encontra nas aba<; da serra dos \.õcos, onde se diz 
- Descida da i\I ina - , a qual é ali i havida pelos habitantes por 
mina de cl1umho. · 

NrTRF.JRAs.- Niio são menos consideraveis as multiplicadas e 
abunduutes nitreiras que se encontram na direcç5o do Pi;IUhy, 
bem assim as de pedra - bume, sendo a mnis rica a do Jo gar 
Taóba - districto da Vil la Nova do Príncipe, distante da Capi
tal 80 leg· nas. 

(SargenLo-mór . .João ela, Silva, Fe(jó. - i'lfEMORIA SOBRE A P ROVINCIA 

DO CEAR Á.) 

<<Na parte mineralogicn encontra- se ouro em varias partes, 
JJrata, plombagina, chumbo, ferro, antimonio, amianto, arsenico, 
::mtrachito, marmure, calcareo, porphyros, diversos crystaes, 
ni.Lreiras e sa linas em toda n costa. • 

• Nestn Província encontra -se ouro em varias partes, prata 
plombagina, chumbo, ferro, antimonio, amianto, BI'senico, mar
mores, calcareo, porphyros, diversos crystaes e salinas em toda 
a costa. • 

• Granja,-Seu tenitorio tem minas de salitre em varias partes, 
de prata no serrote de Ubnjnrra, onde h ou v e no seculo passado 
uma ·mineração régia e até ouro se tem encontrado no Jogar em 
que está a cidade. 

Ityjucuoca.- Ribeirfío na freguezia de Canindé, afluente do 
Cun't onde se encontr :•m varias minas de salitre. 

Juré.- Pequeno rio, no termo do Ipú, é tradição que nelle se 
tem achado JJoas amethystas e ouro de quilate subido. 
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Em i850 o cor<Dnel Diogo S;~ ll es fez por algum tempo mi
neração, mas depois abandonou por falta d'agua. 

Lavras d·a Mangabeira. - Seu terrilorio é aur ífero, o o nome 
de Lavras lh e vem da miner~çlio que pelo meiado do seculo 
passado alguns sertanejos de Minas Gern es, ahi fizeram. 

Esta mineração fo i depois expressamente prohibida tanto ahi 
como em toda a antiga capitania por ordem régia. 

Morro Dourado.- Terreno secco, e pedregoso, na freguezia 
de Missão V e! h a, de veias a uri feras, onde primeiro começou 
a exploração de ouro no seculo passado, e que deu occasião 
110 estabelecimedto da companhia de mineiros que fundou depois 
Lavras. 

S . João do Príncipe.- Perto da villa ha um serrote celebre 
pelas muitas pedras finas , amethystas , ngathas, crystars, e até 
diamantes. No seu territorio ba lambem uma mina Je pedra· 
bume, e outras de arseoico. (Idem pag. 78. ) 

As rochas ígneas citadas pert<:mcem ás duas divisões das rochas 
porphyritieas, amphyboliticas e pyroxenicns, e encontram-se em 
diversas fórrnas como diorite e trapps ou grunstein des amphy
bolicos e melaphyre, trachyte, prophytico, phenolite e IJalsnmo de 
pyroxenico. • 

Affirma o mesmo geo logo a existencia de ferro, nickel, manga
nese etc, no mesmo valle. 

Tatajuba. - Lugar no termo da villa da S. Quiteria, onde ha 
abundantes minas de sal itre. Em 1.800 o naturali sta Dr. Feij ó, 
por ordem régia, estabeleceu ah i uma officina para rifinar o 
salitre, e funcionou tres anuas, apurando umas 400 arrobas . 

Ubajarra .-Monte ao pé da Serra·-Grande, entre a> freguezias 
da Viçosa e Granja, notavel peh celebre caverna que tem, e 
porque existe 11hi uma mina de cobre e de prata que roi nntiga
mente explorada . :. 

(Thoma:: P omp eo de Sou::cb B•'cbz il. - DrcciONARI O T OPO GilAP m c o o 
l lSTATISTICO DA P ROVINCI A D O CE A RÁ.) 

« O uno. - Encontram-se por quasi toda a provincia ves
ti a ios deste metal em pequenos .grãos e palhetas; notarei os 
log·ares seguintes : Granja, Baturité, lpú, Grato e LavrHs. 

Em Granja acham- se no termo mr.smo da cidad e palhetas de 
ouro ; mas niio me consta que se tenha feito explora cão 11 lguma . 

Em Batnrité, lognr Marés, ncham-se pedras em cujos veios 
encontram-se partículas de ouro. Algnns cmriosos têm extrabido 
varias oitavas. 

Ko Crato, Jogar Cac11orro, ex~rema do Jardim com Pernam
buco, til'am os Habitantes por me10 de lavageQ1 palh etas de ouro 
fino. · 
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No districto Cuncas, termo de Milagres, extra bem de ha muitos 
annos porçiío de ouro por meio de simples lavagem . 

No Ipú, riacho Curumatan e Juré, de muitos tempos que o tiram 
baleando palhetas de ouro. Diz Feijó, que o de Curumatan é 
muito amarello e de inferior qualidade, e que o de Juré é muito 
superior. 

lliz o naturalista Feijó em uma de sua s Memo rias : • De ouro 
cncontram·se mais ou menos vestígio,; por todos os riachos, cor
regos ·e vertrmtes das montanhas, que rorm am as costaneiras da 
serra · Grande, desde a Ti manha até Cariris, com particularidade 
nas vertt•ntes do Sn lgado, Acaracü e Jaguaribe, no Inhamuns, 
Banabuibú, Quixeramobim e cabaceir11s de Juré. Em todas essas 
ve rten tes e terrenos viziu bos basta lavar a terra que se acha 
debaixo do casca lh o para pintar o ouro. 

Nas mnrgens llo rio Salgado, desde l\'Iissuo-Vellla até Lavras, 
cncontram·~e a cnda passo terras aurit'era3. Diz Feijó que 
basta balear-se principalmente a que estiver pelos regatos por 
baixo elo ca~ca lbo . Encontra-se o ouro em pó so lto, em granitos 
ou em folhetas, · misturado com um esmeri l negro mui bri
lbanle e attractivel ao iman, e tambem engastado em veios de 
qunrt?-. 

Fez-se ah i antigamente uma mineraçiío importante por via de 
uma comp~ohia ele mineiros da Jacobinn e de outras partes 
sob as vistas de uma guarni c.ão militar vinda de Pernam · 
buco, cujo commandante era o fiscal recebedor do quinto: 
parece que deram pouco I ucro esses traba I h os, segundo a ordem 
régia que n mandou pi'Ohibir em i2 de Setembro de 1758 como 
de~vantajosa ao erario e ao publico ; e por outr11 carta régia de 
25 do mesmo mez c aono se mandou prohibir qualquer expio· 
ração em toqa capitania. • 

Segundo o estado e sitio, em que se encontram esses ves
tígios de ouru, parece que todo elle é accidentnl, e conduzido 
pelas torrentes e alluviões anliquis i mas, o que faz presumir, diz 
Fe ij ó, a possibilidade de em:ontr·ar·em-se suas matrizes na cadeia 
do Serra-Gr11nde, donde foi desl11cado e transportado pelas aguns 
e levado üs margens dos rios e ribeiros. 

PnATA. - Dizem que na serra ele Marangunpe, lagar Taquára, 
~linda se vêm ex c a v ações, fornos e mais signaes de uma explo
ração nnt iquissima tentada pelos hollandezes, de 1.637 a 1.6lj,0, 
tempo em que estiveram aqu i. 

i'or uma provisão ré ! ia de Ht, de Dezembro de 1754. foi conce· 
dido por el -rei D. José ao capitiio·mór Luiz Quaresma Dourado 
privilegio para explora r as minas de prata de Orubulema e Mil· 
raoguapé, que o impetrante dizia hnver de coberto. Não _se sabe 
hoje onde Gc:1m e o.ão consta qoe s.e fizesse exploração a não 
ser esta da Ta[junra rlt :Marnnguape. 

No serrote Ubajarra, ponta oriental da Serra-Grande, foi ex
plorada, pot: concessão régia, uma mina, no meiado do seculo 
XVIII; _por via de uma companh ia de mineiros e fundidores, 



94 PROVI! CIA 

que em 17~0 vieram de LislJoa, cujo traba lho foi abandonado, 
po rqu e o resultado não correpondeu á despeza (1) . 

O negociante Teixeira do Ipú, q uc obteve no anno de ·1857 um 
privileg-io para exp lorar as min?s da proví ncia , entre outras 
amost ras, que me apreserrtou. tmba uma de um metal bránco, 
que parecia prata, tin1do da Serra Grande; mas eu não sei si 
esse metal .será o mesmo da mina el a Uln1ja rra, a qual, di z Feijó 
<]Ue a exam inou, não apresenta oaLros vestígios de prata e sim 
de lga dos ve ios ele su lpll ato de cobre em bancos ele pedra rija, 
vidren ta e cô 1· de ci nza . Estes bHncos estendem-se pel~t serra de 
Iby.,.paba, npparecendo nqu i e alli pel;ls fractu ras da montanha até 
a parte do Oeste, já na província elo Piauhy, est rílda ele Campo
Maior, logn r - P•.Jrteiras - , onde os moradores vizinhos tiram 
pela simpl es fuzão u m metal branco e rijo, a que chamam prata, 
e el e que fazem arreios para cava llo, esporas , etc . Segundo o 
mesmo naturalista parece cobre com .mistura de outro metal , 
tal vez niclcel. 

ConnE. - Na Serra Grnnde, termo de Illti, l1n uma mina, cuja 
amostra foi aqui apresent:1da pelo negociante Teixeira e dizem 
que é r ica. . 

Na serra de Cantagallo, cabeceira do riacho deste nome, ncha-se 
tambem um a mina deste meta l, segundo me informa um ourives 
que já fundiu uma amostra . No Cacho r r o, termo do Jardim, ba 
outras. 

ZrNoo.- No loga1' S. Pedro, junto á serra de Mãosioba, termo 
de Milagres, ha uma minn abundante des te metal. Dizem-me que 
tambem se acha nos Joga res São Fellipe e Santa Boza (Jardim) ('!l) . 

CHUMBO .- Per to de Ip1í., ( Sena Grande) dizem que se acba 
uma mina, que alguns cham am de plombn_qina, e outros de ch111n
bo ou _qale11a argenti[em. Os ha b itant·~s tiravam-no por meio de 
simpl es fusão, para diversos usos . Em Quixeramobim, fazenda 
01 bo d'agua, ba outra mina de chumbo (3) . 

{l) Diz J:'oijó, que ainda om 130/í Yivia om Vifla· Viçosa um fraoeez, Mr . .lfon 
Lanoll o; has tanto vel ho , quo veio l/OSso. cxpot! i cilo min oralogica. 

Conversando com oll o a este respeito soube' quo do facto da mina do U ba
j:uTa ti,·ou -so lllll meta l quo chamavam prata, mas om mu i lo pequena quan 
tidade, de modo qno apenas chegou prna com olla so pagar o ordenado do 
Intendente . 

O regimento dado ao govomado1· do estado do Maranhão em 165/• rocem 
monda ospociahnontc a oxp loraçilo das minas do 1il·uta do Coará descobe rt as 
dolos hol laodozos. Ha só uma tradi cção vaga do ctuo no lagar Taquara, sana 
pc Maranguapc, os holla.udezes fizessem oxcayacõos o tir as>cm prata, eLe . 

Or. Capanoma foi O:< <tminar os>o sitio o na'cta encon trou qllo jus tificasse tra -
ha lho rlo mincmçilo a ntiga . · 

(\li Diz o D1·. Tbcborgo, quo encontrou porto de Mi lagres gt·ando quantidade 
do blende ( sul phato de zinco) _tão .abundante om c01·tos s i tios quo foi bastante 
a •1uo ima do um rcç:~:do para !llndn· esta mGtal q uo conou para Jogares batxos; 
donde so apa nba t·am ltbras. · 

(3) Não longo do VI li a -Nova lit·ou -so snlfuroLo do antimonio, o amostras do 
molybdato do chumbo, quo ex istem no museu do Rio, seg undo diz o Dr. Ca~ 
jlanoma. 
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PLOMBAGINA.- ( graphyto ). Diz Fcijó que encontrou por al
guns riachos que desagunm no Cnrú e Acaracú. Dizem que ba 
uma em BaLuriLé o outra em QuixeramoiJim, no rivcbo Jaború 
e na serrn Ba tur i t6. 

AnsENrco .- Dizem que se descobriu uma mina no Inbamuns, 
d:J qual foi 8presentnda aqui amostra no boticario Mamede . 

Vr;;turELHKo. - (su lph,torlc II).Ill'CUI'io ) . Diz oDr. 'fheberge 
que lhe apresentaram extrahido da serra do An ripe, um pedaço 
deste metal, pesando mai s ele meia libra. 

Fmuw. - E neontra-se :1 c~ da passo e de dive rsas fórmas ; ora 
ox.ydado em fórma oligistica , outras vezes em grandes massas, 
outras misturado com terras aluminosas formando acres mui 
V[lr iados de cõr, e aprovoitaveis para a pintura, ora combinado 
co m enxofre o a com acido sulphuri co a ponto de tornar a agun 
de cer tos ribeiros impotaveL 

:.'{o Lermo de Quixeramob im ha tlma mina no logar Jaburú, c 
outra em Aroeiras ( freguezia deste nome) , outra na Imperatriz 
local da vi lla, e fin<dmeute outra em Santa Quiteria. 

hm toda a falda d~ serra do JDrdim ( Araripe ), principal
mente no Ioga r Lagôa acha -se ferro em quantidade, donde se 
tem fundido pedras que, me dizem, clào 80 por cento de ferro 
puro. 

Diz o naturalista Feijó quo este metal deve 'dar graude 
in ter esse nesta proviucia attenta á riqueza de suas minas, e a 
sua boa qualidade. Recommendou sobretudo as minas de Can
gati e a do boqueirão do Rio Sa lgado, junto a Lavras; porém 
nesses Jogares se encontra, f(l,tTO em pedaços destacados e espa
lhados: ha abundancia delle na superlici e da terra e de qu~li
clade superior, hametistc e magnetit:o, de gTã muiLo fina. No 
Chorá estas massas são qu[lsi spllericas á maneira de bal1as de 
artilharia ele gn1ncle ca libre. Encontra-se Lambem este metal 
em veios mais ou menos gro~sos por entre bancos de pedra, 
que constituem nucleo das se rras de Baturité e Urubutema, vi
zinhas desta capital (i) . 

(1) Do uma mom oria lncdiLa do Foijó sobro a mina de CaugaLy consta o se 
gUtnLo . 

NO:'trHS E CA UACT Eil ES 

• FeiTO cspo~ulat·. ·- Minora!isada, c•·ysLall isado om laminas ospc'cula•·os quo 
polo go lJlO do ma.rtol lo so quebram om c•·ystacs ou palhetas mais ou monos delgadas 
ti rando a rhomboidaos lu sento;; o cô r do aço na fractura. 

A s up erficio oxtornu. é desigual , preta o ferru ginosa, como _quo ~o fTreo 
acção uo fogo c em pa1·Los suja de oxy do r ôxo--, o seu pó é dc ocgl'ldO , L11·ando 
.:t J'Õ xo os cu 1'0 o 

A sua" massa é dum, do manoi •·a quo fc•·o fogo com fusil ; o risca o Yid•·o. 
E, omfim •·cfractari o ao magnelo e [usivol ao fogo do maçarico com o s occorro 
do carvão , dando um ridro oscuro. 

LOCAL 

Acha-so os La mina di sLanto da Fortaleza 35 loguas mais ou menos ao S. O. ,s, 
na mar;:om orionLa l gdo Riachão denominado Can~;ati; ando {so{chama Barbada 
sorLão j4nto á cabocoira do rio Choró. 
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A~nANTEIO . - Encontra-se em varias partes do Cariry em grandes 
veias, bem como n0 sertão e principalmente num grande banco 
no Quixeramobim, fazenda Junco, perto de Lavras. 

ScmsTo DETmfiNoso. - Acha -se em varias partes do Cariry; 
11s camadas estão a flor da terra, e se avistam de grande distancia. 
Segundo o Sr . Theberge arde bem e dá bastante calorido. 

LrNH ITO .- Em Quixaramobim 1 riacho da Palha. 
CARVÃO MI NERAL.- Dizem que o ha na Granja, Serra-Grande 

(Ipú), e no Cra to, logur chamado Bisp0, e Cafundó, termo do 

Entro o ChOI'Ó o o riacho Cang uli corre n~ dirocçiio do N. O. a S . E. uma 
cadea do montanhas, cujn ossada é do gra nito, donominando · so no norte sorra 
Guariba, o ao sul das Ba,.badas, cujas aguas con·cndo ao nasconto, vão onLrar 
no rio Choró, o para o poonlo formam o ri acho Barb adas quo vai entrar no Can· 
gati, na fazonda Dom-Jesus, onde correm I untos po1· cspaçu de 1, loguas a té dos 
pcjªl' no Chorú junto á povoaçli.o do Ua ns. l;' nos te Tiacho Barbadas duas legttas 
t\cima de Bom·Jcsus, qu o principia a apparocor es ta mina do forro, na fa · 
zonda Conlendas, occupando o espaço do duas Joguas até a serra. 

JAZIDA 

Acua-so o forca nosla mioa, ora aTu lso e espalhado, ora au1ontoado aqui c alli, 
já pela supo·rfici c do lorreno, já mais ou monos onlorrado, parte inghlLinado c com o 
engastado n'nma côdea do grani to suscoptivel do soparar·so, <[U C na grossura do 
polegada o meia cob1·o a rocha gncis, a qual oscaiYada, se ucixa ver subrcpu
.Jando em lombadas a Stliporllcio do toi'I'OllO c muito mais visivolmen lo no a lvoo do 
r ta cho o queb1·adas . 

OP..lGE~I 

Estas pedaços do minas do {or1·o parecem lan çaclas o al'l'ojallos om alluvião po r 
clfo1to d t~ :tlgtuna fot·p. activa oceasionada Lal yoz JlOi' alguma irupção vulcanica 
antiga, em quo aquel la côdea do ·granito so achava 010 ostado liquido, ficando por 
isso parlos desses pedaços nclle embutidos, scnindo-lhes de DOI'a ganga, quando 
outra porção al'l'ojada se espalhou desigualmento pe la mesma superlicíe do terreno; 
O·q,uo vaTOCO v.orilic<111·Se pola semCII\allÇa e identidade do UDS e OUtl'OS pedaÇOS O 

pola fraq firmeza ou li ga da côdea do granito com I'ocba . 

1'\A'rUn~ZA DO SOLO 

o so lo <lo todo ').C[uo:Io loga1· e cii'Cumvizinhanças, o ató das serras,.; argi!Loso, 
vormolho, a r ido, o cobe r to ou semeado do IJOdrngulhos quartzosoos do gran itos o 
ordina ri amen te omiragmenlos conglutinados o mais ou menos consolidados 'com os 
do outros de forro de balsatos ;wctos, "'i"~• obc . , formando pedaços de uma roeha, 
some lhanlo a quo os mineralogistas denominam brocha, ou poudingo, mais ainda 
polo ost,tdo actual o desordenado do com posição oxtorior, das mesmas monbanhas 
ou serras vizinhas, as quaos se nobam coofusamonto rotal'hadas com profundos 
valias, cavernas, procipicios, o quo iod_ica antigas c1·at~ras vulc~oie_as, vondo .. so 
ainda longo, do tampo em tempo, pa1·ticularmcnto depoiS das pr1me1ras chuvas, 
de so u interio1· estrondosos estamp1dos, pasmosos rugtdos, o quo os moradOI'OS 
at.Lribuom a oxistencia de minoraos auriforos. 

E' pois .abt"ndantiss ima a min.a das Barbadas .e com pouco lwa.balho so pódo 
colho1· dianamoatc avultad<t porçan tJc fel'l'o, pnnctpalmente do que ostá espalhado 
pelo terreno. E na vizinhança de 3 a4 lcguas o mais acham-se outros logai'OS mais 
ou menos abundantes de forro, especial monto nos serrotes do Finda, Piracll!lga quo 
licam a oeste, onde na encosta que olha para E . N.E. ba outra riquisslma mina 
magnotica.• 

(Fcijo- MEMOniA SOBl\E A MlNA DE CANGA'l'Y · ) 
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Jardim, (i) este na mesma serra da Mã.osinha, Araripe e espe
cialmente no logar Salobro.» 

(Thomaz Pompeo de Solt::Ch B1·a zil . - ENSAIOS ESTATISTICOS.) 

Geoiog!a da pro·vincia do Ceará 

• O terreno predominante na província é uma decomposição de 
rochas crystalinas principalmente de gneis, que pouco varia na 
sua composição, e forma um vasto lageiro sobre toda fl snperficie 
da província, 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
c!~istos cl espos tas por camadas, como crystalisadas, e diversa
mente inclinadas, de .rJmnitos variados, de silex ou geral areia 
grossa, e seixos de si lex, quartzo rolados, rochas p01·phe?'icas va
riadas, e em muitas partes encontram-se veias de calcareo pri 
mitivo: é raro achar-se no sertão vestígios de terrenos secnn
ct·arios. 

As bacias dos rios compoem-se por cima de uma camada de 
barro massapé, e por baixo desta areia grossa rolada, que em 
algumas pontos vão-se petrilicando por meio de um cimento que 
as penetra e abaixo dessas camadas alluviaes encontram-se as 
mesmas rochas Ifrimitivas que em todo o resto do sertão . 

Por diversas partes uma erupção granítica rompe essa dura 
crosta de gneis, e vae 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 granítica, constituindo 

(!.) O Dr . Macedo numa Momoria, quo publicou sobro os minoraos do Crato, 
diz quo existem jazidas do carvão no Jogar chamado Bispo entro as sanas da Mão
sinha, Araripe o Olho d'agna do Milho. Do carrão desta mina mandou ello amos
tt·as para o Rio e Europa . Além dessas minas acrescenta ha ontras muitas entro 
a mesma serra da Mãosinha o o Araripe; porém a mais notavel ó a do Jogar Sa
lobro ele i5 a 20 pés de altnra, onde abunda tambom sulfato do forro. Parece qno 

,verificou-se não ser carvão puro, o sim anthracito on lignito. O Dr. Capanoma 
não encontrou carvão puro. 
~~ineraos- Não ha actualmonto mineração na província: colhe-se apenas algum 

sahtro; chumbo e faiscas do onro om pequena escala. . 
Em ·1803 o naturalista Foij 6 oxtrahiu no laboratorio quo funilou-so na TataJnba 

378 arroba~ de salitre. 
(2) Aos Drs. Capanema, CoiLinho, Foijó, (anliigo naturalista) Fron Q Tbehorgo 

devo as i.n:t:ormações sobro este arbigo. 
(3) Este grupo é notavel, diz o Dr. Capanoma, pela sna vegetação qno tom muHos 

representantes daquolla do Rio .d<:, Janeiro quo viça da mesma fórma em barro vot·
Jnolho procedente de docompos1çao do rocha; alli abnmdam fectos arhorecentos d
gonero alsoph'ila . Na serra vizinha Aratanha é outra a vogotação, o tamlJOm o proo 
dueto da decomposição da rocha ó outro; po"Ia maior parto ó um terreno acinzen-
tado cheio do .grãos de quar~zo e crostas pholdsr>athicas ainda inLactas. . 

' 7 
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uma cordilheira que as vezes mergulha no sertão, para em pe
quena dislancia surgir do novo naquelle complexo que abrange 
as serras do Acarape e Baturilé, que ~ deitam as aguas para o 
Pacoti, Choró e Curú. Esta serra é notavcl pe la direccão con 
stante de muitos de seusvall c< , que tlãosab ida ós margens do rio 
Acarape, o qual pelas cascatas de l:'aracopiba precipita-se na pla
nície, e posto que mais extenso que seus vizinhos Aracoaba e 
Candia, leva menos agua que estes por causn da direcção de suas 
margens. 

A maior parte da formação da serra de Batul'ité é de ,qnais, 
cujas camadas correm approximadamente de E, a S.; mas perto 
da cidade de Baturité ~s rochas são sc!tistosas e quasi exclu iva 
mente sohisto silicoso e quartzito com m·ica, e ás vezes tam bem 
mica psanits com algumas apparencias de itacolomilo em 1·aros 
lagares. 

Algumas paragens nas encostas, que contem revestimento de 
terra vermelha, são auríferas, porém com tal pobrel!a que não 
vale apenas tentar uma exploração. 

O cabeco mais elevado dessa. serra, chamado Brejo de pedras, é 
todo composto de quartzo e qua?·tzito. Perto ha uma beiJa floresta 
primitiva a que parece ter de desapparecer breve pelo roteamento 
imprudente . 

Para o nascente tlous ramos da serra curvam-se para formar 
os valles de Candéa e Acarape com alguns con tt:afortes. Um es
treito valle separa este ponto de outro grupo do Cantagallo . 
Aflloiram aqui os calcareos, que mais para o nascente se acham 
na Giboia de envolta com dolom'itos. 

No Cantagallo principia uma serie de penedos bastante extensos 
de calcareo gneis que reveste o primeiro, e se acha em decom
posição: mais além, na povoação do A carape, o calcareo enche 
uma fenda de gneis e encerra fragmentos do mesmo . 

Portai?- to par~ce que esse calcareo, que é todo granular (sachar
roide), e eruptiVO. 

Esse calcareo cryslalino ( granular) apparece em quasi toda 
a pnrte da província acompanhado do rochas gt·anitarias. Outra 
variedade apparece na Serra Grande, porém de outra formação
calcareo de sedimento como se nota no Ara ri pe. 

De Baturité para diante achall)-se por toda a parte a mesma 
crosta de gneis e ei'Upções graníticas até no Quixadá ; alli 
surgem da planície penhascos isolados caucomidos pelas aguas 
da chuva, fórma curina, ora figurando degraus perfeitamente 
borizontaes, ora o fundo de cuda degrau é um oaldeirão em 
que a agua em poça. Esses penedos são syeniticos . 

Proxima está a Serra-Branca toda de granito, ao pé da qual 
havia uma !age, que produzia estanho, e que estancou desd·e 
que alli fizei'am uma fogueira para quebrar a rocha. 

Em Quixeramobim as Iages da CJlOSta grani.tica, que se v'êm 
no rio, contém porção de crystaes de um mineral verde. 
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De Quixeramobim para o Icó encontra -se o gneis em stractos 
quasi aprumados, e outras vezes approximando-se ao mica
chisto : em varias Jogares é essa rocha abundante de graphito. 

Na vizinhança do Icó a formação muda de aspecto, os terrenos 
primitivos são em algumas p11rtes interrompidos pelos schistos 
argillosos de transição, sobretudo no caminho da Telha. Os 
morros e collinas são de guarzitos de gran fina, ás vezes com
pactos sem accessorios. Perto da cidade as collinas são de schisto 
se! i coso. 

Na direcçfío de Grato, rio Salg::1do acima, acha-se o boqueirão 
de Lavras, vasto entalhe perpendicular, cortado numa collina, 
que é um penedo qua1:tzito com desaggreg-ação debaixo de an
gulos r1ue l'ormam os penhascos de~ prendidos, ás vezes seme-
1 hautes a enormes fragm entos de fettzpatiw; essa desaggregação 
foi seguindo interiormente e continua aini.la hoje de modo a 
formar uma gruta de 200 metr·os de comprido em cujo fundo 
se apagam as luzes e o thermometro sobe a 38° cent. e o 
psychrometro a 37o. (i) 

Nas faldas da serrota existe em alguns logar~s terra ver
melha aurífera, e á pequena distancia da vi lia de Lavras estão 
os entulhos das nntigas lavras de ouro que a h i se fizeram. 

Pelo Salgado acima, onde entra o riacho dos Porcos, muda a 
formação do terreno, passa de g1·anitico para psarnenito (grão e 
areia), talvez limites até onde antigamente deve ter chegado a 
serra do Arar i pe. 

Perto d:J Missão Velha encontra-se um vasto lagedo de pedra do 
Mocuripe ( schisto argilloso ). Sua superficie é lisa e polida, e em 
certos Jogares vermelbn, compac.:a, e muito dura, com o aspecto 
de jaspe: é atravessada de fendas copollares. carcomidas pelas 
aguas . O rio ahi se precipita de mais de 30 palmos. 

Ondas de terreno ora de barro vermelho, ora granítico, oiteiros 
em torno dos qunes se sediment;uam as aguas, que em outro 
tempo deviam tel-os coberto, formam a bacia do Grato. Os inter
valias destes oiteiros são cortados por muitos corregos, que 
chegam a empoçar; mas os extensos brejos de que ainda ha 
tradicção e~tão atterrados por detrictos vegetaes, massas de turfa 
fluctuante em alguns Jogares, que são hoje cobertos por es
pessos cannaviaes. 

Uma rampa devide a longa desnudação encosta nos barrancos 
vertir.aes cheios de sinuosidades de grande desenvolvimento~ 
que forma a serra do Araripe, cujo cimo é uma chapada quas1 
plana, por serem as depressões apenas sensíveis. 

Esta s,erra toda carcomida diz o Dr. Gapanema, é um insignifi
cante resto de colosso de areias que alli foram depositadas . Todo 

(:1.) Talvez que osso augmonto de temperatura, diz o Dr. Capanema, soja do· 
vide om grande parto ú' accnmulação de uma quantidade terrivol rlo morcegos 
reunidos om espaço muito estreito, o ondo a vootilução é quasi nulla. Este 
boqueirão o gl'uta passam na or>inião vulgar por uma cratera do volcão ox
tinclo \ entretanto o Dr. Capauoma não cncontruu o monor vostigio jo volca.
uicidauo1 nem rocha 'llolcanica. 
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o l~ro-o valle que ~ separa da terra do Salgadinho ( mais de 20 le
guas) era oc.cupado por ~lln, pois que sol~r~ essa ultima cor9i
lheira grantLtca se aclla amda algumpsammtto. A parte supenor 
da serra é toda composta de psaminito de côr avermelhada com 
nodulos azulados, e r~ras vezes negros; acontece ser em alguns 
Jogares a argilla perfeitamente branca, e dellas servem-se para 
caiar casas. (i) 

Por ])aixo do grupo psametitico, que contem nodulando grandes 
massas de pedra rlo Moeu ri pe, estende-se umn camada de calcareo 
excessivamente foliaceo; e Jogares ha, como Sant'Anna, onde ha 
outra de grau fina que pode servir para a litograpbia. 

Serve de leito esse ca lcareo uma camada de Tanct negra entre
meado de lages de palmo de espessura de um psaminito azulado 
durissi mo, que contem veias de pyri tes e de sulpbureto de c bumbo 
(galena ), outras vezes alternado com schisto muito betuminoso 
contendo os mesmos sulpburetos e nodulos esphericos ( 2 ). 
Ainda mais abaixo apparecem psaminito menos argillosos (3) que 
parece, pertencem ao systema pumico . A parte superior, de 
certa altura pertence a formação cretacia. 

No Brejinho, a 20 leguas do Crato, existem algumas cavernas 
bastante curiosns, porque mostram a maneira pela qual as 
aguas desmancham a serra, e ex)'l]jcam a formação da sinuosidade 
e barrancos. 

Na ponta do Araripe, que Oca voltada para S. Pedro, ha uma 
montanha mais isolada, onde se acham grandes porções de ro
chedos de gesso fibroso ( sulphoto de cal). Nas cama·das calca
rcas aJ:lloram alguns saes de soda e potassa , e até sulphato de 
alumen. (!1) 

Na costa do mar, o littornl até certa distancia para o interior 
consta de grandes agglomerações arenosas impellidas pelo mar 
ás praias, e <lalli pelos ventos, que assim formam esses como nos 
de areia movediça. Na opinião do Dr. Capanema é da serra do Ara
ripe em de composição que vem essas areia~, as quaes são levadas 
pelas torrentes ao mar. (õ) Em alguns pontos essa areia foi 

(0 Esta. argilla dou Jogar num engano do Dr . Gardner que suppoz sor grada 
( giz, carbonato calcarono). 

(2) Este sch isto betuminoso foi tido po1· carvão do pedra, mas, segundo o Dr. 
Capanorna, só sorvo para producção do oloos para illuminação. 

(3) Em S. Pod1·o o Dr. Gonçalves Dias, achou uma rocha madura fossil quo com 
a. somolbança da. dos coberta. no Egypto deixa suppor quo este inferior pertence ao 
systomapumico, quo na bacia da cidade do Souza é representado, diz o Dr. Ga.pa
nema, por seus conglomeratos. 

(4) Segundo o Dr. Capanema só enconLra· so na província essas camadas do 
sedimento roalmento impermoaveis, porém horizontaes, o por isso não se prestam 
a po.ços arteseanos ; assim como tamllom não '!S argillosas do Icó por sorom quasi 
vorL1caos. As camadas da Soym Grande, ( Ibmr,oba) lambem não lho podernm 
dar esperanças do poços artesianos, salvo para o la.do do Piauhy, por ondo ollos 
mergulhão. · 

(5) Ségundo o Dr. Berthot as arGias das costas desta província. são trazidas 
d,'Áft'ica pela corronto polagica: os ta opinião é tambom a do Mr. M. de Jonnés (An-
ti! h a. Physica). . 
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penetrada por um cimento que a transformou em um rochedo, 
como na barra do Pacoti: alli, como na Bahia, Rio de Janeiro, se 
vem provas do levantamento da costa, phenomeno já observado 
por Dawin e outros na costa do Chile (1.). No Mocuripe consolidam 
com o auxilio do oxydo ferfllginoso e argilla, e formam uma 
lage dura, cheia de fendas verticaes, cortando-se em diversos 
sentidos, o que a torna identica ao psaminito do Araripe, logo 
que as agnas levam o oxydo de ferro. 

Affastando-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, principalmente nas proximidades da serra, surgem a 
superficie. 

As montanhas do interior são todas graníticas, porphiricas ou 
calcareas· sem vestígios de stratificação, exéepto as montanhas 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 á Ibiapaba encontram-se a 
areia solta semelhante á da praia, e uma vegetação do mesmo 
genero, tendo plantas peculiares. 

Essa camada arenosa é profunda, e embebe-se com tal presteza 
que nas 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. Ahi vegetam o jacarandá, o pequi," a mangabeira, 
amarello, bas balimão, marangaba (especie de araçá), e uma gra
mínea chamada andrequissé que serve de forragem aos animaes e 
outro chamado santo . Alli encontra -se, diz o Dr. Theberge, o 
typo das mandiocas cnlti\radas, arbusto agreste cuja raiz é emi
nentemente toxica. 

A chapada 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 certos espinhos que 
adquirem dimensões de grandes arvores e difficultam 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: nella estão em grande parte as freguezias Viçosa 
e Ipú. • 

(Thoma:; Pompe~t de Sou.za Brazil.- ENS.UOS ESTATISTICOil DA PRO

VINC!A DO CEARÁ.) 

(!.)O mesmo acontoco com um lado da Scandonavia, costa3 do França so om 
quanto outras mergulham como Vonoza, quo já foi quas vozes alteada, o tom bojo 
as aguas· nas suas praças publicas. 
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DescriJlção dos t-errenos carbon.i,f'eros da 
comarca do Crat.o 

" A serra do Araripe pertence ao systema de encadeiamente 
da de Ibiapaba, ainda que não seja das mais altas, nem por isso 
deixa de merecer o 1,1ome de montanha, pela sua extensã0: ella 
principia na provincia do Piauby, corre um pouco para Leste, e 
depois segue a direcção de SE e ncaba no Termo de Jardim. 

Foi para evitar um engano que têm commettido todo~. os 
geographos, que me determinei a levantar a pequena carta topo
graphica deste Jogar; isto é : dizem elles que a serra do Araripe 
faz parte da cordilheira Borburema, e que por·isso impossível se 
torna o encanamento do rio S. Fruncisco para o Ceará, qu~ndo a 
serra termina visivelmente no Jogar denominado .JardiJD, conti
nuando apenas os declives mais ou menos rapidos, que formam 
a base da montanha até o Jogar den-ominado Baixio elas Bestas, 
onde faz o divortiurn aquarum entr~:; o riacbo da Terra Nova e o 
riacho dos Porcos em urna planície com pouca differença do uivei. 

Todos os terrenos que cornprehendem os contornos desta 
serra são extremamente sêccos, á e~cepção dos da comarca do 
Crato, d'onde sahern muitos arroios perennes, e uma das do Exú, 
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 a8pecto, que a sua formação 
é puramente mecanica e de sed imento. Em geral as subidas sfio 
talhadas á pique, e a rocha que parece ser dominante são fol'ma
ções de grêda com v,odulos ferruginosos e a oca encarnadçL 
· E' sobre a banda oriental desta mesma serra, que tenho feito 
algumas observações sobre ns formações geognostic[\s; porém n5o 
são e!las suillcienle$ para dar um verdndeiro eonhecimento de 
sua natureza, nem o meu estado de saude permitte ncompanbar 
estas mesmas observações, nem verificar todas as .a[!lostras, que 
tenho reunido para concluir de urna ~aneini mais certa, ou ao 
menos provavel d'~ssas formações. 

Logo que se acaba de descer a serra, apparecem nas lombas 
adjacentes. duas naturezas de terrenos, que pelas suas stratifica
ções, fosseis e ruinas se conhece perfeitamente que são de mares 
antig-os á que os geolog-os costumam chamar pelagicos. A pri
meira d'ivisiio, que se acha mais vizinha da serra parece pertencer 
ao systema j urassico, tendo por limites superilnes as formações 
de grêda, os calcareos concretos, os colithes; grandes bancos de 
marne em strutificações pouco inclinadas, e o sulphato de cal. 
Todo este terrenQ compõe-se de uma · sq.ccessão de collinas arre 
dondadas, que se vão levantando e formam a· base do A:raripe: 
delle sa'hern um sem numero de ribeiros, que regam a comarca 
·do Crato, sendo o principal o Batateiro. Antigamente esses 
ribeiros ao despr(lp.derem-~e da montanha formavam pequenos 
lagos, que hoj e s~ ac!J11m deseccados pela cultura, em alguns dos 
~~uaes se yê uma superficie de turfa •. 
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Todos os calcareos, que apparecem nesse terreno, são concrec
ções m~is ou menos grosseiras, apezar de que descobre-se ácima 
da cidade do Crato as septanarias e camadas de calcareos que 
pouco se afastam do plano horizontal, e parecem conter zo
opbytos. 1'oda essa rocha é dividida em laminas, mais ou menos 
grossas, de que principiam á fazer uso os habitantes do Grato 
para calçadas. Creio que não será da roc.ha chamada gra
phyto, porém talvez pertença á ordem das concr.ecções jurassicas, 
entre as qnaes apparecem Iaroinas com veias azues e encarnadas; 
entre essas camat.las de rochas apparecem algumas pyrites, e a 
soda em effiorescencia . 

Tambem a pparecem nesses terrenos pei-.,:es f asseis. Não pude 
colher diversas naturezas rle pet.rificações e nem m!lsmo examinar 
sr. haviam outros [asseis fluviaes, porém tenno certeza que ha 
Jogares onde se descobre grande numero de peixes e outros ani
maes miudos, que não sei a que classe pertencem. 

Acimn do terreno jurassico existem algumas cavernas, abertas 
no t~tlhado da serra e que se penetram mais ou menos; destas eu 
já visitei uma no lagar denominado Cajueiro, no c1ual não vi 
signal algum de rochas calcareas, mas não pude examinai-a 
circumstancialmente por ser o seu interior muito acanhado . 

De outra tenho notir.ia, existente no Jogar denominado Breji
nho, abaixo do nivel da que visitei, a qual é summamente celebre 
e curiosa por t.er salas immensas, á cujo fim se não tem ainda 
podido chegar, e que são fnmqueadas por ga llerias formadas de 
stalactites; estalagmites: affirmam-me que ahi não havia vivente 
algum, á excepção de uma especie de. noctívagos, que deffendem 
a sua entrDda e por isso permanecem indeleveis as peg-adas das 
pes3oas, que a percorrem, por ser o sen pavimento alcatifa do 
t.le um pó de difl'erentes côres que parece ~er o resultado das for
mações de grêda com terras ferruginosas. Acerca dessa caverna 
tenho conversado com pessoas que a tem visitado durante 
alguns dias e que fnem della uma descripção admiravel; mas 
tenho sentido que sejam essas pessoas ig-norantes 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 
-elo nivel do mnr; porém como muitas das dos Estados-Unidos, 
as desta comarca parecem esta r muitos metros ácima ; porquanto 
todas as que tenho examinado apparecem na comp:enhe~são 
do terreno, que, como disse, perLence ao systema JUTassJco. 

Jogares donde se extrabe o carvão distam 80 leguas do littoral no 
Aracaty; 25 do rio S. Francisco no Joga r denominado Cabrobo, 
ácima da cachoeira de Paulo Alfonso e 80 Ieguas de Piranhas 
abaixo da mesma cachoeira até aonde' costumam chegar os barcos. 

Continuando-se a descer a serra depois dos terrenos jurassi
cos, apparece o Lias que se reconhece pelo aspecto cavernoso do 
terreno e suas formações sempre grossei ras de sedimento; a ro
cha dominante de seu terreno é o grés. O terreno que fica en
tre Milagres e a serra do Mãosinha, 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 
granito3, e outras rochos de igual formação : ahi se vê (nas 
proximidades de Missão Velha) um vulcão extincto, por cuüa cra
tera se precipita o rio Salgado, formando uma cachoeira bastante 
alta e curiosa. Neste logar, c1ue dista 8 leguas do Crato, o terreno 
muda inteiramente de natureza, e pertence indubitavelmente ás 
formações bazalticas, o que se nota até a cidade do lcó, pois em 
toda essa mediaç~o apparecem muitas crystallisações calcareas e 
de outras rochos, 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 cobgrto por uma 
rocha granítica, bastante curiosa, porque o espalho predomina em 
fórma de moedas de prata, algumas das quaes de gr:mde tamanho. 
A superficie superior desta rocha, que está ao rez da terra, é 
quasi plana, e com os raios do sol forma uma vista encantadora. 
Não muito distante desse log·ar apparécem as rochas conhecidas 
pelos geologos com o nome de penhas ermticas, da mesma natureza 
qut a precedente, porém de differentes formações e muito curio
sas por serem esphericas e de extraordinario volume.» 

(jVf(Jff'cos An·~onio ele Nlcbceclo.) 
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Concessões nara exDlora~ão e lavra de mineraes 

Capitão-mor Luiz Quaresma Dourado.- Provisão de 14 de 
Dezemliro de 1754 .- Concede-lhe permissão para lavrar metaes c 
mineraes no logar denominado - Urubutema - da comarca de 
Maranguape. 

Jose B ernardo T eixeira.- Decreto n. 1982 de 3 de Otltubro de 
1857.- Concede-lhe permissão para explorar e lavrar mineraes 
no territorio da Província. 

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-lhe licença por 30 annos para lavrar ouro, chumbo, 
soda e outros mineraes na comarca ele Ipú . 

Capitão João Ernesto V ü·iato 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, Ipú, 
Granja e Viçosa, e nos limites desta Província com a do Piauhy. 

Joaquim da Cunha Freire, Jose Joaquim Carneiro e Fran cisco 
Gonçalues da Silva.- Decreto n. 5356 de 16 de Julho de 1873. 
- Concede-lhes permissão para explorar chumbo e outros metaes 
no logar denominado - Acaracuzinho -, comprehendeil.do as co
marcas da Fortaleza e Maranguape. 

Jo se Borges Gurjão.- Decreto n. 6752 de 24 de Novembro de 
1877. - Concede-lhe pel'missão para explorai' ouro e outros i,mi
neraes em varios pontos da. Província. 

Francisco Marques de Sou:sa e Henrique Marques Lisboa.
Decreto n. 8718 de 21 de Outubro de 1882. - Concede-lhes per
missão para explorar mineraes nos municípios de Granja, Sobral, 
Viçosa e Acarahú. 
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PROVINCIA DO RIO GRANDE DO NORTE 

LIMITES 

Conf1o:;J. ao Norte com o Oceano Atlantico; ao Sul com a Pro 
víncia cl:1 Parabyba ; ao Ori ente com o Oceano Atlantico, e ao 
Occidente com a Província do Ceará. 

POSIÇÃO ASTRONOMICA 

A Lat. desta Província fica entre 4° fW e 6" 28' austra l ; a 
sun Long. entre 5• 22' e 8° e :1.8' Oriental. 

CLIMA 

O desta Pf'J.vincia é sêcco e geralmente sadio, notavelmente no 
Ceará-mirim onde não são desconhecidas as pbtisicns pulmonares 
e outras molest ias que tante affiigem a humanidade. 

Esta Província é sujeita á sêccas, iguaes as que têm assolado 
o Cear.á:. 

Municípios 

COMARCAS 

1" . CAPITAL 

................ .. . ····· •. •. •. 

3°. MACÁO 

................. ,.,.''f· 

Nata l, S. Gonça lo e Ma 
cahyba. 

Assú e Triurnpho, 

ft'IIlcáo, Sant'Anna deMat
;tos e Angicos. 

• 



108 PROVINCIA 

~a. S. JOSÉ • DE MIPIBÚ 

Municípios . .. . .. . • . . .. . .. . . .. .. . . . S. José e Papary. 

5•. MOSSORÓ 

D 

Mossoró. 

6•. APODY 

Apody e Caraubas. 

7• CANGUARETAMA 

8"'. SERIDÓ 

\:)a, MAIOniDADE 

10. JARDIM 

Ganguaretama e Goyan
ninha. 

Principe e Serra-Negra. 

Maioridade e Porto-Ale
gre. 

Jardim ê Acary. 

H PAU DOS FERROS 

Pau dos ferros. 

12. CEARÁ·MERIM 

•• • • •. ... •• •••••!•• •••••• Ceará-merim e Touros . 

:1.3. TRAHIRY 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nova Cruz . 

JAZIDAS MINERAES 

Apody .- Rio qp.e corre por espaço de q,o leguas, 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 Município 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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Cearã-merim.- Este rio nasce na serra Borborema, 
sendo conhecido primitivamente pelo nome de Genipabú. 

Segundo noticias vagas, consta que no rio de que se trata e 
nos terrenos que lhe ficam adjacentes existem riquezas impor
tantes em metaes de diversas qualidades . 

Pau dos Ferros. - Termo da Comarca de seu nome, 
entre a serra e o rio Apody. E' abundante em ouro e outros 
metaes . 

Triumpbo. - Nesta villa encontram-se depositas abun
dantes de amianto, cuja exploração não tem sido levada a effeito, 
por falta de pessoa habilitada. 

O termo do Triumpho faz parte da Comarca do Assü. 



HO PROVINCIA 

APPENDICE 

Miineralogia 

• 'l'em ouro, amianto, mineraes de ferro e de prata, peder
neiras, pedra calcarea, pedreiras de granito, crystaes, argillas de 
varias cores e qualidades. • 

(lifanoel Ay1"6S de Cazal,- COROGR.APRIA BRAZILICA.) 

• O reino mineral desta província é representado por ouro, 
.prata e ferro·, amianto, enxofre, pedra calcarea, gesso, crystal, etc., 
etc . » 

(Joaquim 1\llanoel de 1\facedo - CoaoGRAPHIA no BRAZIL.) 

• FERRO.- Não ha lagar em toda a extensão da serra do Apody 
em que não exista esse meta l debaixo das suas mais variadas 
formas. 

No sitio conhecido pelo nome de • Solidade • duas legoas a 
Nordeste dr, termo de Apod y existe grande quantidade de pedras 
metalicas, bem assim no Pico de Cabojé do Município de Angicos . 

ENXOFRE.- O enxofre até agora descoberto existe em estado 
nativo . 

GEsso.- Apparece em grande quantidade em diversos pontos 
da serra dú Apody. . 

SALITRE . . E' encontrado no leito das cavernas. 
AMIANTO . No Munici pio do Triumpho encontram-se depositas 

abundantes dessa substancia mineral, cuja exploração não tem . 
sido tentada. • 

(O (fi cio das Cama,r,t s m~micipaes ele Apocly, Ang·icos e Triwmpho.) 
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Concessões nara exnloração e lavra de mineraes 

Jo se Borges Gurjão.- Decreto n. 6752 de 24 de Novembro de 
1877.- Concede-lha permissão para explorar ouro A outros mi
neraes em varias pontos da Província. 





PROVINCIA DA PARAHYBA 

LINIITES 

Esta Provincin limita ao Norte com a do Rio Grande do Norte ; 
<tO Sul com a de Pernambuco ; ao Oriente com o Oceano Atlantico 
e ao Occidente com a Província do Ceará. 

POSIÇÃO ASTRONOMICA 

A sua Lat. austral fica entre 6o 15', e 7o 50' ; a sua Long., 
toda oriental, entre 5° 5', e 8° 25'. 

CLIMA 

O clima desta Província é geralmente quente e secco, e por 
isso muito salubre. 

COMARCAS 

i. 3 CAPITAL 

MLmicipio ................ . Parahyba. 

Brejo d'Arêa . 

3 ,a PITIMBÚ 

Pitimbú. 

4,.• MAMANGUAPE 

)) Mamanguape. 

5 .3 PILAR 

Pilar. 
8 

• 
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Município 

)) 

)) 

PROVINCIA 

6oa CAMPINA GRANDE 

Campina Grande e Cabaceiras. 

7 ·"' INGA 

Ingá. 

8. a BORBUREMA 

Cuité. 

9. a INDEPENDENCIA 

Independencia. 

i O o BANANEIRAS 

Bananeiras e Araruna. 

H . s. JOÃO 

S. João. 

i2. POMBAL 

Pombal. 

13. SOUZA 

Souza e S. João do Rio do 
Peixe. 

14. PIANCÓ 

Piancó e Misericordia. 

15. TEIXEIRA 

Patos, Teixeira e Santa Luzia 
do Sabugy. 

16 o CAJAZEIRAS 

Cajazeiras o 

1. 7. ALAGÔA DO MONTEIRO 

. . . . . . . . . . . . . . . . . Alagôas do Monteiro. 

1.8. ALAGÔA GRANDE 

Alagôa Grande e Alagôa Nova . 

• 
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f9. CATOLÉ DO ROCHA 

Município Catolé do Rocha. 

20. PEDRAS DE FOGO 

Pedras de Fogo. 

JAZIDAS lV11NERAES 

A lgu.edar.- Nesta serra encontram-se mineraes de varias 
qualidades, cuja exploração não tem sido levada a effeito. 

A r ê a s .- No município da cidade deste nome existem minas 
de carvão de pedra e ferro , segundo aflirmação do engenheiro 
João Jaques Brunet, quando encarregado de explorações pela pro-
víncia. · 

A cidade de Arêas faz parte da Comarca elo Brejo . 
. B ezerra .- Na serra deste nome, distante seis ou sete 

leguas 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 iman, e no lagar denominado « Pedrinhas » outra deste 
ultimo metal. 

Um naturalista que andou viaja.ndo pela Província denunciou 
a existencia de ouro, carvão de pedra e enxofre em varias pontos 
do município. · 

Campi na Grande. - 'l.'ermo da comarca de seu nome. 
E ' rico este município em minas de ferro, e outros metaes. 

Campina Gr~nde dista 32 Jeguas da capital da Província, e qua
si outro tanto da cidade de Mamanguape. 
Ca~~iry .-Nesta serra consta haver ferro, enxofre, salitre, 

ouro, crystal de rocha e outros mineraes. 
C a.xexa. - Esta serra demora nas vizinhanças do Brejo, 

d' Arêa. O naturalista Brunet quando em explorações pela Pro
víncia descobriu nella pedras preciosas, assegurando tambem a 
existencia de minas de ouro e outros metaes nos terrenos 

. pdjacentes. 
Cur imat.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 sid0 realizada até o presente. 

Misericordia.- Estl:l município possue minas d-e ouro, 
chumbo e ferro, descobertas em 1.860 por Jo'sé Jacomo Tasso 
Junior e João Edwin Roberts. 
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Piancó.- Esta comarca; cujo territorio pertenceu antiga
mente ao districto de Pombal, está distante da capital cerca de 
cem leguas e doze do mencionado districto. No riacho das Bruscas 
existt)m minas de ouro que foram exploradas por José .Jacomo 
Tasso JLmior e João Edwin Roberts. 

Os veeiros das minas em questão têm os seguintes nomes: i• 
Descobridora: 2° Lima; ao Azougue; 4,o Chique-Chique; 1Jo 
Boa Esperança .; 6° Bandeira; 7• Reviva. 

Pilar.- Cidade da comarca de seu nome assente á margern 
direita uo Rio Parahyba. No fim do sec.ulo passado descobriram
se minas de ouro tanto no territorio da cidade, como em varias 
pontos da comarca. 

Souz.a.-Termo da comarca do seu nome, nas pro:s:imi
.dades de Cajazeiras. Possue minas de ferro. 
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APPENDICE 

Minei·alogia 

• Esta província possue ferro, ouro, chumbo, marnes, cretaceos 
e outras substancias.' 

( Jocbqwim jJI[ anoel ele ll!facedo.- Co t·ogra.phia do Brazil.) 

• OuRo.- José Jaco mo Tasso, concessionario das minas de ouro 
dos terrenos situados na villa do Piancó, província da Parahyba, 
assim se exprime, dando conta á presidencia da província da 
Parahyba dos trabalhos por elle feitos naquella loca lidade: · 

«Das explora ções feitas especia lmente nos terrenos lnteraes do 
riacho das Bruscas, desde o ponto em que o riacho do P~nga faz 
barra naquelle, até á Porteira ou apertado das Cacimbas, n'uma 
distancia de 37,500 pa lmos, seguindo o curso do referido riacho 
das Bruscas, ficaram bem ·descobertos sete veeiros distinctos, 
ainda que alguns dell es intenompidos . • 

Estes veeiros foram designados pelos seguintes nomes: 1°, Des· 
cobridora; 2°, Lima; 3°, Azougue; ft.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 difficuldades a 
vencer para lavrar as terras daquella localidade, em virtude 
da falta d'agu:J, que será preciso ir buscar a duas ou tres milhas 
de distancia. 

O concessionario. propunha-se ir á Inglaterra contratar uma 
companhia para lavrar as minas que lhe foram concedidas. 

CARVÃo E FERRO.- SeO'undo o Francez ,João Jacques Brunet, 
que em. algum tempo esteve fazendo explorações no interior 
da provint~ ia da Parahyba, existem no muni~i.pio de Areias 
mi.nas de carvão e de ferro e iD"ualmeute em sitiOs prox1mos a 
villa il.t~ Campina Grande, ~ina~ deste ultimo. 

Nos municipios de Souza e Cabaceiras se tem encontrado 
igualmente minas de ferro. 
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De todos estas Jogaras apontados, o mais proximo a porto ou 
rio navagavel é Campina Grande, que dista i:l2 laguas da capital 
da província, e quasi outro tanto da cidade de Marna:nguape; 
sendo, porém, as estradas pessirnas e por si sós capazes de 
matar qualquer empreza que se tente. • 

(Pa~blO José de 0liveiro,.-l\1EMORIA. ANNEXA. A.O RELA.'rORIO DO MI
NI~TERIO DA. AGRICULTURA..) 

• Lignito, no Município da Cidade de Arêas. 

N. B. O muzeu nacional possue amostras de anthrachito vindas 
das terras de Manoel José da Silva, perto da mesma cidade . 

Este combustível é superfic ialmente explorado e aproveitado 
pelo seu prof)rietario. • 

( Ladislá,o de Souza Nlello Netto.-li1EMORIA SOBRE os MINERA.ES 
COMBUSTlVEIS DO BRAZIL . ) 

• A existencia nesta provínc ia, de minas de facil exploração, 
é um facto conhecido, e chamo a vossa attenção para uma expo
sição relativa a este assumpto, a que seu auto e Dr. José Servio 
Ferreira, medico em Oeiras, deixou com outros papeis e docu
mentos na secretaria da Presidencia . Della vê-se que o so lo deste 
districto é abundante eai ouro, ferro, mercurio, pedra·hume, 
alvaiade, salitre, sal-commum, acres de diversas côres; tabatinga 
(especie de argilla empregada em caiações de casas, e que, por seu 
brilho e adherencia é superior á cal), em pedras de fuz il, rochas 
calcareas, etc., etc. , · 

(RELATORIO DA PRESIDENCIA- A.PRESENTA.DO Á ASSEMBLÉA. PROVINCIA.L 
_EM i860.) 

Ferro Inagnetico da Serra da Caxexa 

• O Sr. Brunet, natura lista 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 amostPas como mineraes de ferro me
ieorico 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 classificai-o como ferro oligisto, micace0 ou granular. 
Esta especie de mineral de ferro, quando puro, isto é, totalmente 
separado da sua ganga, produz de 66 a 70 por cento de ferro ; 
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é portanto o segundo em riqueza metallica depois do ferro 
magnettco, com o qual se encontra muitas vezes no mesmo ja.., 
zigo . Da curta expos ição fe ita pelo Sr . Brunet, no seu officio 
dirigido á Pres idencia, pude co lligir que o terreno onde elle 
encontra estes mineraes pertence á formação CTetacea; mas 
como estes mineraes de ferro tem os seus jazigos em terrenos 
ma is antigos, devem quanto a mim ser considerados como mi
neraes de alluvião, ach~ndo-se portanto os seus verdadeiros 
depositas muito longe do Jogar onde foram encontrados acciden· 
talmen te disseminados . As amostras que vieram accusam fortes 
roçamentos, porque os seus angulos e arestas estão arredon· 
dados, e ns faces Iizas 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, con"firma 
a minha conjectura. • · 

(SooiEDADll VllLLOSIANA.) 
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concessões vara exuloracão e lavra [le mineraes 

Jose X~tcomo Tasso Junior e João Edtoin Roberts o- Decreto 
n. 2444··de 27 de Julho de 1859 o- Concede-lhes permissão para 
explorar ouro e outros mineraes nos sertões desta Provi-nciao 

Esta concessão foi prorogada por cinco annos pelo Decreto 
n. 3260 de 28 de Abril de 1864, e ainda novamente por igual pL"azo 
pelo de no 4545 de 9 de Julho de 1870 o Identica concessão foi feita 
pelo mesmo Decreto para a Província de P ernambuco, 
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LlMITES 

Esta província limita ao Norte com as da Parahybn e Ceará ; ao 
Sul com Alagôas e Bahia ; ao Oriente com o Oceano 1\tl nntico e 
Alagôas, e ao Occidente com .o Pia uh y e Bahia . 

POSIÇÃO ASTRONOMICA 

A Long. da província, toda meridional, abrange o Lerritorio 
entre 7° 10' 40"; a sua Long . toda oriental é entre l" e 8° 25'. 

CLIMA 

O clima desta província é excel lente, variando a sua tempera
tura segundo a natmeza do terreno. 

Só tem duas estações, ·a saber: a chuvosa que vai de Março a 
Julho, e a sêcca de Agosto a Fevereiro. 

COMARCAS 

i.• CAPtTAL 

Município . .... . .. . ... . .. : . ... . Recife . 

2.a OLINDA 

·Olinda e Igua raEsü. 

3." JABOATÃO 

Jaboalão. 

q .a PÁO D'ALHO 

····· ··· ··· ......... . Páo d'Alho e Gloria de 
Goitá. 
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V•" CABO 

Município ................. r ••• Gabo e Ipoj uca. 

6.• ESCADA 

)} Escada e Gamelleira. 

7 .• RIO FORMOZO 

)) Rio Formozo e Serinhaem. 

8.• GOYANNA 

» • • ••• . . . ....... .. .. . o . Goyanna. 

g,a ITAMBÉ 

)) o ............. . ....... o Itambé. 

10. CARUARÚ 

» .. . .... .. .. o • ••••••••• Caruarú e S. Bento. 

H. LIMOEIRO 

)) •••• • • ••••• o ••••••••• Limoeiro. 

12. BONITO 

» ••• •• o . o o ••••• • ••••••• Bonito. 

13. PALMARES 

. )) Agua Preta e Palmares. 

14. BARREIROS 

» . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . Barreiros. 

Hí. VICTORIA 

». Santo An tão . 

16, B0~1 JARDIM 

» Bom Jardim . 

1.7 . PANELLAS 

)) Pane !las. 

18. BEZERROS 

» li . . .. .... ......... . . . Bezerros. 
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19. OURICURY 

Município . . . . . .. .. .. . . . ...... . Ouricury, Exú e Granito. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

20. VILLA BEL LA 

Vil la BeiJa e Triumpho. 

21. DOM CONSELHO 

Papacaça·do Bom Conselho. 

22. CIMBRES 

Cimbres c Alngôa de Baixo. · 

23. DUIQUE 

Buique. 

21!. BOA VISTA 

Boa Vista ·e Vi ll a Nova da 
Boa Vista. 

25. BREJO DA ~IADRE DE DEUS 

Brejo da Madre de !3eus. 

26. GARANHUNS 

Gnranhuns. 

27. FLORES 

F lores . 

28. TA:JARATÚ 

Tacaratú. 

29. CADROBÓ 

..... · ... .... ........ . Cabrobó. 

30. INGAZEIRA 

Ingazeira. 

3:1.. TAQUARETlNGA 

» ... .. . .. .. .. • .. . .. . . . Taquaretingn. 

32. FLORESTA 

)) 
• •(••• ••• •• ••••••• •• o Floresta. 

• 
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33 . PETROLINA 

Muni c ípio . ........ : .. . .. . .. , . . Pelr olina. 

3!~. SALGUEIUO 

)) Salg-ueiro e Leopoldina. 

35. TIMBAÚBA 

)) Timbaüba. 

36. AGUAS BELLAS 

)) Aguas Bellas. 

JAZIDAS MINERAES 

Fernando de Noronha.- Grupo de Ilhas distantes 
do Cabo de S. Roque 75 leguas. Possu e uma abundante jnzi rla 
de excellente pbosp ha to de ca l, descoberta pelo ameri cano Jewett 
em 1879. 

As ilha8 do grupo em questão, nas cartas inglezas. são co
nhecidas pelos seguintes nomes: 

Rooby lslnnd, M. S. Michael, Egg Island e Platform Islnnd. 
Pelas explora ções feitas nas mencionudas ilhas, tem-se encontrado 
fragmentos de coraes nos rochedos de que se compoem, o que 
faz crer que todas são o resultado de sublevações do fundo do 
mar occasionadas po r commoções plutonicas. 

Itamaracá.- Esta ilha está separada da torra firme por 
uma especie de ri o semelh ante a um canal es treito e fundo. 

Possue depositas de linhito, o que faz presumir a existencia 
de alguns bancos rle comb ustível mineral; bem assim ferro 
oxydaclo ou h em!l tite, ferro de alluvião, ca lcareo, e argillas de 
varias côres . 

Murlbeca.- Município ar red ado da costa do mar, cerca 
de quatro legnas, entre a capital da Província e o Cnbo do 
Santo Agostinho. Possue uma mina de cobre, cuj a importancia foi 
posta em duvida pelo Professor Hartt, como se . vê da sua merno· 
ria sób re os r ecifes de coral des ta Província. 

Pajei;J.ú de Flõres .-Esta Comarca demora á margem 
do Rio S. Francisco, quasi fronteira á Joazeiro n n Provin
cia da Bah ia. No Jogar denominado-Araras-,que fica á 
Sudoeste da cidade de Flores, existem crystaes de dive rsas côres 
e belleza. 

Serinh~em .- Município da comarca do Rio Formozo. No 
rio daquell e nome, perto da estação da Gameleira, duas leguas 
pouco mais ou menos, encontrou·se antigamente um mineral 
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semelbante a carvão de pedra em terras pertencentes no cidadão 
Antonio Ferreira Neves, segundo informação da Camara Mu
nicipal de Palmares á Preside.ncia dn Província. 

Serra do Passira.- NPsta serra existe uma impor
tante mina de ferro tão bom como o de Jpanema , segundo a 
opinião do Engenheiro João Bloem, manifestada ao Governo 
Imperial em i84ll. 

Taca.ratú.- No Jogar denominaclo Fnenda Grande, dis
tante da villa 24 leguas, existe uma mina de ferro de excel
Iente qualidade, descobrrta por um Engenheiro que andou em 
explorações Jlelo rio S. Francisco. 



126 PROVINCIA 

APPENDICE 

Mineralogia 

• Ouro, amianto, pedra de filtrar agua, de cal, de amo
lar, etc. etc., terra de côres, marmore rude de Linneu, louzas, 
tabatinga. • 

(Nlanoel Llyres ele Ccr,zal . - CoRdGR<~.PHIA BRAZILICA .) 

• Ouro, amianto e outros, faltando ainda indagações scientificas 
que ponham acima de conjecturas os thesouros mineraes . • 

(Joaquim l'vfanoel de jJt[a,oedo . - COROGRAPIUA DO BRAZIL,) 

• Tres fontes d'aguas ferreas que são : uma no jardim em 
Olinda, outra em Caxangá, outra em Apipucos. Uma fonte de 
agua salgada, denominada Mo fundo, na freguezia de Goitá . 
Além destes mineraes, existem na província muitos outros, que 
têm jazido desconhecidos pela falta de exa mes a respei to. Na cidade 
de Olinda se tem achado, por varias vezes, barras de ouro na su-

. perficie da terra, e, assim como ahi, temos em muitos outros 
iogares. • ' 

(Dr. Nfanoel da Costa Honorato.- DICCIONARIO TOPOGRAPJHCO. ESTA
'l'ISTICO E JUSTORICO . ) 

• CoMDUSTIVEL MINERAL- - Na propriedade de Antonio Teixeira 
das Neves, sita á margem do rio Serinhaem, e a duas leguas pouco 
mais ou menos da estação da Gameleira, fazendo-se algumas esca
vações para a construcção de uma pequena casa, encontrou-se 
um mineral crue, á não ser. carv~o de pedra, talvez produza o 
mesmo eiieito pela sua consistenCJa e semelhança. 

Em alguns pontos da ilha de Itamaracá tem-se encontrado in
dícios da existencia do combustível denominado linhito, o que 
faz presumir a oxistencia de · algum banco de combustível 
naquella localidade . 
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MINERAL DE FERRO.- Na comarca de Tacaratú, segu ndo infor
mações de pessoas mais ou menos habi litadas, e entre ellas o .B:n
genheiro explorador 'do rio S. Francisco, consta existir alli uma 
importante mina de ferro, no logar denominado Fazenda Grande, 
distante da vi lia de Tacaratú 2(1, lego as. 

Na ilha de Itamaracá abunda ma is ou menos, em alguns pontos, 
o mineral de ferro denominado ferro oxydado ou hematite, e 
tambem o ferro de alluvião . 

Orrno.- Corre tambem como certo, segundo informações do 
Engenheiro explorador do rio S . Francisco, que em diver:3os 
pontos da comarca existem minas de ouro, sem todavia se de
signar nenhum delles. 

CALCAREO.- A abundancia deste mineral na ilha de Itamaracá 
estabeleceu all i um ramo importante dt: industria com o fabrico 
de cal, que ella exporta parn diversos pontos da provínc ia, e par
ticularmente para a cidade do Recife. 

ARGILA.- Este producto minera l é u m dos que mais con
correm na formação geologica daquella ilha, e grande é a va 
r iedade de côres que se no tam nas camadas que se acham a 
descoberto, seja por desmoronamento, seja por qualquer 
causa. • 

{Pa~tlo .José ele Olivei?"(L . -ME~IORIA ANNEXA AO RELATORIO DO MINIS 
. TER! O DA AGlUCUL'!'URA.) 

« Authracito em Fernando de Noronha; no morro do Inglez, a 
50 pés d~ altura sobre o nivel do mar. 

Linhito, na i lha de Itamaracá; idem na propriedade de 
Antonio Teixeira das Neve.~. sita á ma rgem do r io Serinhaem e a 
duas leguas da estação da Gameleira; naphta e petroleo, no termo 
de Ingazeira, • 

(LcGelisláo ele So!GZCG J.tfello N e tto.-l.\1EM01UA SOBRE os l\UNERAES COM
BUSTIVEIS DO BRAZIL.} 

PhoSJlbato de cal :nas Ilhas dle Fe••nan.do de 
. Noronha 

~ • A ilha Ra ta, onde existem os clepositos de guano ou phosphato 
de ca l, é a ul tima e a maior de um pequeno grupo de ilhas e To
chedos que se estendem no nordeste de Fernando de Noronha, em 
u ma linha que forma o prolongai)lento ,do eixo maior desta ilha; 
da q~al ell a dista uma milha mafitima aproximadamente. 
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Entre a ilha Rata e Fernando de Noronha existem em linha 
recta as pequenas ilhas charr adas do Meio, Sei la, Ginete e Raza. 
Um pouco fóra desta linha, para Léste; ·e em frente á ilha Raza, 
estão a illla de- S. José e dr,us 1Jequenos rouhc cl os sem nome . 

Nas cartas.inglezas estas ilhas são denominad~s Rooby Islaud, 
Mt. St . Michael, Egg lsland e Platform Island. 

A ilha Rata é de fórma irregular, tendo cerca de kilonietro e 
meio de comprimento e meio kilometro de largura. Abstrahindo 
dous longos e estreitos promontorios rochosos, situados um ao 
Oriente e outro ao Occidente, a sua fórmu é bem representada por 
um triangulo, tendo por base a margem meridional e por verti.ce 
uma ponta proeminente ao lado sept!'lntrional. As suas margens 
são escarpadas, exceptuundo, porém, urna pequena praia coberta 
de grandes pedras roliças no lado meridional do promontorio de 
Lés te . 

A superficie , irregular e accidentada nos dous promontorios, é 
ligeiramente onrlulada no resto da ilha, descendo suavemente da 
alta e escarpada margem septentrional pnra a margem meridio
nal, tendo naquella uma altura de 40 metros e terminando nesta 
em uma bnixa escarp:1da de dous a tres metros de altllra acima 
da preamar. A irregularidade do declive é todavia interrompida 
por uma collina de fórma redonda, situada perto do centro da 
ilha, e tendo 35 metros de altura_ 

Os dous promontorios e a elevada margem septentrional que os 
une, formam uma especie de espinhaço de estructura geologica 
differente da do norte da ilha . 

Este espinhaço é construido de rochas duríssimas de origem 
plutonica, semelhante ás que formilm a ilha de Fernando de No
ronha e as duas pequenas ilhas de Sella Ginete e S. J0sé. 

Entre estas rochas nota-se grande abuudancia de phorrolitho ou 
pedra de sino. A superficie alli está coberta de massas soltas de 
rocha e de bnrro vermelho proveniente da decomposição da 
rocha. Nos barrancos vê-se a rocha sol ida in s'ittb geralmente 
:p.ua, mas as vezes coberta com massas soltas de rocha e barro. 
A parte re s_tante. e_ maior ·da ilha é constituída de calcareo, o qual, 
·pela wa dtspostçao e estructnr:'l, mostra claramente ser prove
niente de recifes de coral. 

Enterrados neste calcareo existem seixos rolados da rocha plu
tonica, ficando ass im provado que elle é de origem mais moderna 
do que esta rocha ; dem-ais a semelhança que .os depositas cal
careos f.lpresentam com os que actualmente estão em via de for
macão, tanto nas costas destas ilhas como nas do continente, leva
nos· a crer que elles são de formação rela.tivamente moderna e 
principalmente de idade quaternaria ou actual. 

Estn rocha é em geral constituída de areia calcarea fina unida 
por um cimento ~,ca l careo, sendo clifficil descobrir nella restof; 
dos animaes de cujos destroços se originou, e que possam servit 
para provar a idade geologica do antigo reoofe e determinar a re
lação entre as especies de coraes que formam este recife e as dos 
actnaes. 
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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 indícios de sua estructura origi 
nal, e mostrando ser proveniente de uma especie do genero
:Millepora - , provavelmente identica a que tanto abunda nos 
actu~ es recifes de coral da costa do Brazil. 

E' interessante o facto de estar a rocha 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 múvimento de sublevação, que não só augmen
tou a sua altura, como Lambem a sua área. Este facto dá tambem 
a medida da importancia do mesmo movimento . Diversos reta
lhos pequenos de rocha· caJcarea existentes em varios ponto.s 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 phosphato 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 funil um metro ou mais 
abaixo do nivel geral . 

Resulta desta disposição que os depositos acima do calcareo 
são de espessura 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 ambas 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 estabelecidas sobre a 
estructura geologica da ilha, isto é, a da parte composta de cal 
careo e a da construída de rocha plutonica. Naquella a terra solta 
que cobre a rocha é composta quasi exclusivamente de phos
phato, 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 ilha 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 fôfa e de côr amarellada, com
posta em grande parte de phosphato de cal. 

Esta camada, pouco consideravel sobre a collina existente no 
centro da ilha , torna-se de maior importancin nas partes mais pla
nas . Na superficie 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 phosphatica. Ao 
longo da margem septentrional, estes seixos adquirem as vezes 

9 
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um tamanho consideravel, apresentando um diametro de vinte 
centímetros ou mais. 

Em alguns Jogares apparecem por cima do phosphuto pontas 
de calcareo, extremidades das saliencias ácima descriptas, ou ás 
vezes, pedras soltas meio soterradas. Todavia sobre uma área 
consideravel não se encontram pedras, sendo de suppor que o 
deposito de phosphato é então mais espesso. ,Não foi possível, po
rém, verificar isto por se ter quebrado a sonda. Na parte oriental 
da ilha, perto do ponto do desembarque, e num Jogar onde ap· 
parecem moitas pedras na superficie, fizeram-se duas escavações, 
afim de carregar o bar co Danuteless. 

Estas excavações, com uma superficie de cerca de 25 metros 
quadrados cada uma e 2 metros de profundidade, mostram uma 
espessura de phosphato variando de poucos centímetros 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
cl3de de 3 metros, occupando depressões existentes entre as pe
dras. Calcula-se a espessura média nessas excavações em cerca 
de dous metros, não sendo possível fazer uma medição exacta por 
causa da irregularidade da superticie sobre que assenta o cleposHo. 

Em um outro Jogar em que não apparecem pedras na super
:ficie; e, portanto, onde o deposito parece ser mais espesso a sonda 
desce um metro sem eneonLrar pedras, quebrando-se antes ele 
chegar ao fundo do deposito. Em vista da natureza extremamente 
irregular da superficie do ca lcareo, é claro que simples sondagens, 
por mais numerosas que sejam, não podem dar idéa exacta da es
pessura média do deposito, e que só por meio de uma extracção 
em grande escala será possível avaliar exactamente o seu volume. 

Tanto quanto se póde julgar actoalmente não será exagerado, 
abstrahindo os dous promentorios, admittir a espessura média de 
um metro em toda a ilha . » 

(RELATOR!O DA · cOMMISSÃ.O NOMEADA PELO GOVERNO PARA EXAMINAR OS 
DEPOSITOS DE PliOSPIJATO DAS ILRAS DE FERNANDO DE NORONIJA.) 

ANA~YSE FEITA NO PHOSPHATO DE CAL DAS ILHAS DE F'ERNAMDO DE 
NORONHA 

Dir.ectoria da Casa da Moeda.- Rio de Janeiro, 7 de Fevereiro 
de 1880. 

ILLM. E ExM. Sa . 

• A analyse quantitativa a que foi sujeita a amostra de phos~ 
phato da ilha Rata, ui tim~mente trazido pelo professor Owille A. 
Derby, ~presentou o segumte resultado: 

Acido phosphorico ......................... . 
Acido c a rbonico .. , ... ... , •...... , ......... . 

28,031 
3,300 
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Cal .........•................•............. . 
Alumina .... .. ..............•.. . ..... . ..... 
Oxido ferrico .......... . .. .. ..... . .... . ...•. 
Soda ..... . . . . ...... . ............... .. . . ... . 
Potassa ... . ................ . .. . . .. . .. . traços 
Acido sulphurico. . ... . .. . .. ... ... . . . .. • 
Chloro .... . . .. . ...... ... ... . ......... . 

)

Acido titanico.. .. :1,1:1.) 
Resíduo insoluvel no Selica.... . . . ... . :1,97~ 

acido nítrico ..... Alumina......... :1,00 
Oxydo ferrico . .. 3,78 

Agua .... .. .... . ... . ... .. .................. . 
Ma teria organica (pequena quantidade) ...... ·I 
Ammonia (vestígios) .. . ..... . .. . . . .......... ·~ 

32,080 
9,4Q,O 
7,420 
0,508 

7,860 

f0,992 

99,5~:1 
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Como V. Ex. vê a proporção do acido phosphorico é aqui 
muito maior elo que a encontrada na primeira porção enviada 
pelo commandante do Presídio de Fernando de Noronha; de
vendo eu, porém, accrescentar que havendo-se feito outra ana
Jyse da mesma amostra apresentada pelo Sr. Derliy a média do 
acido phosphorico foi de 27.265 °/o. 

Deus Guarde a V. Ex. 

Jllm. e Exm. Sr . Conselheiro Manoel Buarque de Macedo, 
Ministro e Secretario de IJ:stado dos negocias da Agricultura, 
Commercio e Obras publicas. 

O Diroetor 

Bento José Ribei?·o Sobm_qy . 

Geologia 

COMMISSÃO GEOLOGICA DA PROVINCIA DE PERNAMBUCO 

· No ultimo officio que tive a honra de dirigir a V. Ex. commu
niquei que havia chega do de uma viagem á região cretacea ao 
norte de Pernambuco, cujos resnl ta dos não podendo naquella 
occn~iiio lev ar no conbecimPnto de V. Ex·., prometti fazel-o mais 
detnlhad lomente em tempo futuro. 

A n~ tu reza dos meus trabalhos, que não podem ser discutidos 
senão depois de completa a exploração, quando os livros e colle· 
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ções me são nccessiveis no laboratot·io, juntamente com o facto 
de actualmentc empregar meu tempo em fazer e registrar obser
vações e dirigir trabalhos dos meus ajudantes, constituem-me 
na impossibilidade de poder enviar a V, Ex. mais elo que um 
resumo do resultado das explorações até aqui feitns. · 

Nos. dous mezes empregados em trabalhos, a commissão explo
rou as· cercanias de Pernambuco, a bacia cretacea de Olinda, 
Maria Farinha, Iguarassú, Itamaracá e Catuáma ; os recifes coral
leiros, e • praias consolidadas • de Itamaracá, a alguma dis
tancia ao sul do CaJ)O de Santo Agostinho ; a geologia da costa, 
desde o Recife até o mesmo cabo, e de toda a linha da estrada 
de ferro de S. Francisco. 

Em seguida, visitei, em companhia do Dr. Jordão a supposta 
mina de cobre de Muribeca, cujo resultado demonstrou que o 
metal não apparece alli senão como produeto artificial, visto que 
se acha em Jórma de botões, mais ou menos impressos, e inclusos 
em barra vitroza, o qual conLêm tambem fragmentos de carvão. 
O deposito, que é muito limitado e superficial, não é por conse-
guinte natural. · 

O districto em que Muribeca está situada é todo composto de 
gneiss, e não ha alli 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 mim 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 :>ul desta Cidade é totalmente erronea. 

Os recifes formados pela separacão da costa das praias con
solidadas, pela invasão do mar, são formações locaes que só se 
estendem por poucas milhas, E !las nunca se dão fóra da linha 
geral da costa, mas sim estendem-se, ou em contacto com a costa, 
ou atravez de certas enseadas formadas recenLemenLe pela incur
são do mar, sendo melhor desenvolvidas a fóz de alguns rios. 

Um dos mai.s lindos recifes desLa 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 extensfio póde-se comparar com o de Pernambuce. 

Encontram-se esses recifes em diversos estados de desenvol
vimento ; em alguns lagares aLé se encontram dous ou tres de 
different6s idades, um separado do outro e approximadamente 
parallelos. ' 
· Em quanto a parte solidifi(}ada dos recifes que estão perfeita
mente desenvolvidos e já destacados dn terra firme se estende a uma 
profundidade mais ou menos consideravel abaixo do nível da 
baixa mar, :JS praias consolidadas mais recentes ou aquellas que 
têm sido separadas premaLuramente da terra, têm pouca espes
sura e são vizivelmente formações superficiaes descansando 
sobre a areia solta da praia. 
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Os recifes coralleiros, com a resaca batendo na parte exterior, 
assemelham- se, vistQ.S. a alguma di stancia, aos recifes de pedra 
de areia, e póde-se approximar muito perto delles sem perceber 
que sua formação e estruu.J.ura são inteiramente differentes das 
destes. 'Os recifes de pedra de areial(saudstone), ou praias consoli
da ril:as são muralhas de rocha, de 30 a 60 metros de largura, hem 
descobertas na oécasião da maré baixa, em quanto que os de 
coraes são laFgos e extremamente irregulares em contorno, e só 
urna parte dell es fica descoberta na maré baixa. Em vez de se· 
rem compostos ele pedra de areia, são de uma pedra ca lcarea pro
veniente principalmente dos restos dos esqueletos de coraes (ma
drepora~). A op inião de que os 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 nb e lila ~ construem o seu cortiço . 

As abelhas são aniruaes articulados, e a classe dos insectos é 
r epresentada no mar por mui to poucas especies. 

Os coraes não são const·rucções, mas sim agglomerações de es
queletos internos, de polyflos e acalepilos, animaes radiados, intei
ram ente differentes dos insectos. No meu relator ia final pretendo 
dar, em annexos com o resuHaclo completo dos estudos sobre os 
recifes coralleiros do Braz i I, clescripções e desenhos de todas as 
especies de coraes encontrados nestes recifes . Actualmente vejo
me obrigado a limitar-me a poucas palavras sobre este assumpto. 

O animal do coral, tanto polypo, como acalipb.v, extrahindo o 
carbonato de cal da agua do mar secreta um esqueleto interno so
liclo e ca lcareo. Estes animaes brotam quasi como plantas, e des
se modo dão origem as familias compostas de infinidade de indi
viduas unidos organicamente uns aos .outros . Os esqueletos 
calcareos desses individuas são tambem unidos uns aos outros. 
Quando uma dessag famili as morre os esqueletos unidos conser
vam- se e formam massas mais ou menos solidas e frequentemente 
de di men ções mo.ito grandes, que se chamam coraes. 

Nos mares intertropicaes, em muitos Jogares, onde a tempera
tura média da a gm~ nunca é abaixo 20°6 e a sua profundidade é 
menor que 33 m. os coraes crescem frequentemente com tal 
abundancia qne formam depositas immensos, os quaes constituem 
recifes que ás vezes elevam -se até o nivel da maré baixa, além 
do qual não podem passar, por isso que os coraes não podem 
viver fóra da agun. Estes recifes não são compostos de coraes 
interiços cal locados uns sobre os outros: os coraes, quando mor
tos são reduzidos pelos animaes perfur:mtes e pela acção da agua 
ao estado da areia e lama calcarea, que sendo estendida por sobr~ 
a superficie do recife, logo solidifica formando assim uma especie 
de rocha cü lcarea ex tremamente compacta e quasi sem es tructu
ra que possa mostrar n S ll a origem. Os recifes do Brazil não ~ão 
iuteiramente de coraes. Veget~m sobre os reciFes, especialmente 
quando estes tem. chegado mais ou menos ao nivel da maré baixa 
umas especies de algas, chamadas milleporas , que contêm uma 
porcenl.agem de carbonato de cal, tão gr~ ndes e duras· como os 
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coraes, de modo que, póde-se denominai-as coraes vegetaes. 
Estes crescem na parte exterior dos recifes, onde ns ondas batem 
com maior força, e ahi formam. muitas vezes massas irregulares 
de om, 50 a ]m, 00 de altura. Estas milliporas furadas como os 
coraes pelos molluscos, vermes e outros animaes, e reduzidas ao 
estadp 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 tarnbem quantidade de car
bonato de cal e tive occasião de observar que a areia de- alguns 
recifes é em grande parte compos ta 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 recifes 
em alguns logares têm 300 metros de largura. Quantidade de 
milliporas crescem nos loga.res onde a resaca é mais forte. São 
princi pai mente variedades de mitlepo1·as alcicornis e a sua fórma 
varia muito, conrorme a po5içào em que se acham. Algumas va
riedades silo notaveis pela delicade-za das parag-ens. Aqui se ap
plica o nome Itapitan_qa ou • Gingibre » a estas mill eporas, sen
do o ultimo nome em allmão á propriedade que el las têm de 
queimar qu:mdo 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 Sidet·ás
traea (S. stellata) que frequentemente formam cctbecas, mais ou 
menos bemisphericas, tendo 05Qm de diametro. A p,arte externa 
do recife parece descer repentinamente na agua em uma pro
fundidade regular. No lado interno h a uma m&rgem que está 
sempre submersa, e nesta crescem mais ou menos abundante
mente varias especies de MillPpora, Acanthastraea, Po1·ites, Side
rastmea, Mussa, etc., juntamente com algumas e~pecies de Halcy
noideos, como por exemplo Plexaurella diclwtoma e Hymenogor
gia querei{ oi ia. 

Sendo a agua no lado interior dos recifes de coraes, ao longo 
da costa de Pernambuco muito rasa e ordinariamente algum 
tanto suja, os coraes não florescem tão luxuriantemente corno nos 
recifes dos Abrolhos; comtudo colleccionamos nesse recifes 
todas as especies encontradas nas cercanias dos Abrolhos e mais 
algumas fórmas novas. 

A collecçiio de coraes feita durante a exploraç1ío dos recifes é 
extrem:~men te bella, conlendo alguns especimens magníficos, espe
ciolmenie de rn ill eporas e da -linda especie de Mussa, com que 
o professor 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 .admiravel serie 
de estudos phothographicos das principaes fórmas de coraes que 
dizem respeito á formação dos recifes. 

Os recifes de coraes da costa do Brazil não estão correctamente 
delin eados, ainda nos melhores mappas. Seu estudo é de muita 
importancia tanto para a navegação, como para o melhoramento 
dos portos. Os -recifes serão sempre origem de perigos á navega
ção até que a região occupada por elles seja scientiücamente ·ex
plorada . Em outros paizes e até nas ilhas do Pacifico estes recifes 
tem sido estudados com ex tremo cuidado. 

Tive a felicidade de averiguar em Olinda a existencia de 
camadas de terreno crelaceo, as quaes forneceram numero con
sideravel de fosse i . Estas rochas são q uasi horizontaes e for· 
mam a base do morro, sendo a parte superior deste de formação 
provavelmente terciaria e compostas de uma serie .de ca·madas 
de argi lla e areia, dispostas horizontalmente. 

Na Joga r denominado • Forno de ca l », situado a pouca dis
tancia a Oeste de Olinda, encontra-se um calcareo branco e 
compacto que occupa uma posição estratigraficamente inferior 
as camadas de Olinda. · 

Abi o Dr. Freitas e eu colleccionamos alguns fosseis, prin
cipnlmen le gasteropodos e dentes de tubarão. Esta formação é 
melhor exposta em M:1ria Farinha, loca lidade explorada pela 
primeira vez em 1.870, pelos meus ajudantes Derby e Wilmot. 
Neste logar acha-se uma serie de rochas calcareas, mais ou 
menos puras, de schistos e pedra de areia, tudo disposto quasi 
horizontalmente. Diversas camadas são muito fossiliferas, e nos 
poucos dias que estivemos na localidade, fizemos uma collecção 
de muitos mil especimens, en.tre os quaes ha grande numero de 
especies novas. · 

E' impossível dar ngora idéa cabal desta Collecção. 
Dos vertebrados encontramos os dentes e vertebras de diversas 

especies de Selachianos . 
Os molluscos abundam e são representados por e~pecies de 

Nautilus por um grande numero àe _qasteropodos e larneZlo
bmnchios. Desta ui ti ma classe o meu ajudante, o Sr. Rathbun, 
já descreveu as seguintes especies provenientes da collecção 
feita em i870 pelo Sr. Derby. 

Cardium Soa1·esanum . 
Cardita .Mor-ganiana. 
Ca1·dita Wilmotti . 
Lucina tenella . 
JliJ'"ca Ores tis . 
Arca ( cucullea '1) Hartt. 
Nucula llfa?·iaé. 
Tellina Pernambucensis. 
Gryphaca sp . 
Emogyra lateralis. 
CaUista M. G-ratkiana. 
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Leda Sevifliana. 
Leda Bmziliensis. 
Cuctbllea Sub centralis. 

PROVINCIA 

Os articulados são representados, entreloutras cousas, por uma 
bella especie de caranguejo, do qual se encontra na rocha, muitas 

. mãos (pinças). 
Estre os rarliados podem mencionar-se divásas especies de 

coraes· e er.hinoides. Destes h a, entre outras fórmas, uma especie 
de Cidaris. 

E' tão importante esta região que fiz levantar com muito 
cuidado um ma ppa . 

A parte relativa á exploração sem instrumentos foi feito pelos 
Drs. Jordão e Freitas, os quaes merecem louvor pelos resultados 
que obtiveram nesta ardua tarefa. Ainda resta fazer alli alguns 
trabalhos de nivelamento necessarios par11 completar o rnappa. 

Tenho a satisfação de dizer que os trabalhos nesta localidade 
são valiosíssimos, tanto pelo lado economico, como pelo scien
tif:ico. 

Visitei grande parte da Ilha de Itamaracá e fiz urna viagem 
em redor da mesma, em uma barcaça que bondosamente me 
foi fornecida pelo S1· . Frederico Soares, á quem sou agrade
cido pelos relevantes serviços que me prestou na mesma explo
ração ao no1·te de Pernambuco. 

A ilha, já celebre na historia do Braz i I, e notada pela excel
lente vinha, é um plateau, de cerca de 30 111 de altura, composto 
de camadas te1·ciarias sobrepostas a camadas cretaceas, as quaes 
se vêm ao longo da base das terras elevadas. Estas rochas 
cretaceas consistem, em parte, de -calcareos que são uzados em 
pequenas escala para a calcinação. O Dr. Frei tas teve a felicidade 
de encontrar em Iguarassú uma pequena, porém extremamente 
interessante, collecção de fosseis, entre os quaes Jiguram um 
grande dente de uma especie de tubflrão. Sobre essa localidade 
serei mais minucioso no meu relataria final. 

A cidade de Pernambuco está situada em uma planície baixa, 
chata, de de]Jositos recentes, formada pelo enchimento de urna 
bacia profunda escavada nas rochas terciarias, terreno que hoje 
se estende ao redor della em uma seria de terras elevadas que 
gradualmente approximam a costa para o lado do sul da cidade; 
as terras elevadas continuam ·ao longo da parte occidental da 
estrada de ferro de S. Francisco até o Cnbo, ponto em que atra
vessam 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 perto da 
costa. Perto de Pernambuco os platenux campoem-se, na mó r 
parte, de camadas terciarias, porém seguindo mais para o sul 
11pparecem bel1a ixo destas o gneiss e outras se mel h antes rochas 
'rnetamo•rphic&s; e da villa r.lf:l Cabo até Una a formação é toda 
de gneiss. Todo o terreno percorrido pela estrada de ferro é 

.geologicamente muito interessante, devido ao facto de que a 
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estructura é monotona e a estarem as rochas em geral pro
ftmdamente decompostas, o que torna os trabalhos estratigra
phicos muitó diffic:eis. 

Na região metamorphica, principalmente no Cabo, fiz uns 
estudos interessantes concernentes a decomposição do g·neiss e 
outras rochas semelhantes a formação de bloque de decompo
sição e ás formas topographicas resultantes do gasto de super
ficies decompostas. 

Estes estudos serão todos ill 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 zoologicas, e posto que não me haja esfor
<;ado muito nesta parte, todavia tenho conseguido obter, além 
dos coraes, muitos centenares de especimens, particularmente 
de peixes e invertebrados marinhos. 

No dia 16 pretendo seguir com a commissão toda em estudos 
no Rio S. Francisco até a cachoeira de Paulo Affonso. Já per
curri parte dessa região que promette ser geologicamente muito 
interessante. Sendo a estação actual propria para tal estudo, 
obriga·me a seguir este mez, antes de acabar o meu serviço 
aqui. • 

(Ch. F ?·ed . UCI!l"tt . -PERNA)!DUCO, 16 Dll Slll'JlMBRO Dll 1875.) 
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Concessões nara exploração e lavras mineraes 

Ant onio de Paula Fernandes Eiras .- Decreto n. ·2435 de 6 de 
Julho de 1859.- Concede-lhe permi ssão para explorar carvão de 
pedra e outros mineraes e m todo o territorio da Provincia . 

J osé Jacomo T asso Ju nior e João Ed~oin Robe1·ts. - Decreto 
n . 2444 de 27 de Julho de 1859.- Concede -lhes permissão para e:s:-
plorar nos sertões da Provincia. . 

Esta concessão foi pl'orogada JJOI' cinco annos pelo Dacreto n. 3260 
de 28 de Abril de 1864, e novamente pelo mesmo prazo pelo De
creto n. 4545 de 9 de J alho de 1870 . 

Igual conce8são foi-lhes feita pelo mesmo Decreto para a P ro· 
vincia da Parahyba . 



PROVINCIA DAS ALAGÔAS 

LIMITES 

Confina ao Norte com a Província de Pernambuco ; ao Sul com 
as de Sergipe e Bahia ; ao Oriente com o Oceano Atlantico, e ao 
Occidente com a Província de Pernambuco. 

POSIÇÃO ASTRONOMICA 

A Lat. desta Província, toda austral, alcança entre 8° 4,' e fQo 
e 32' ; a sua Long. entre fio 7', e 7° e b8' oriental. 

CLIMA 

O clima desta Província é em gera l salubre, supposto algum 
tanto doentio nas margens do Rio S. Francisco, e nas proximi
dades das lagôas existentes nas vizinhanças do littoral. 

COMARCAS 

i." CAPITAL 

Municipio .•..... . .. ..•. ....... 

2.a. PENEDO 

3.n PILAR 

Maceió. 

Penedo, Porto Real e S. 
Francisco de Piassa
bussú. 

Pilar e Santa Luzia do 
Norte. 

4,. a CA.M.ARAGIBE 

Passo de Camaragibe e 
Porto de Pedras. 
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f:).o ALAGOAS 

Município ........•.......•..... Alagôas e S. Miguel. 

6." PORTO CALVO 

Porto Calvo e l\'Iaragogy. 

7 . a ATALAIA 

Atalaia e Assembléa. 

8. 0 IMPERATRIZ 

9.a. ANADIA 

Imperatriz, Muricy e S. 
José da L age. 

Anadia, Cururipe e Li
moeiro. 

iO. PAULO AFFONSO 

Paulo Affonso e Agua 
Branca. 

H. PÃO DE ASSUCAR 

Pão de Assucar e Santa 
Anna de Ipanema. 

i2. PALMEIRA DOS INDIOS 

Palmeira e Quebrangulo. 

i3. 'rRAIPU' 

Porto da Folha (Traipú). 

JAZIDAS MINERAES 

Camaragãbe.- Este rio nasce n::~ serra da Marambaia e 
vai lançar-se no oceano, oito Ieguas pouco mais ou menos ao 
norte da cidade de l\'Iar.eió. Uma grande jazida de linhito e schisto 
betuminoso, estendendo-se pelo mar, t'oi reconhecida pelo Dr. 
Julio .(larigot, como se poderá ver do Relatorio do Ministerio do 
Imperio do· anno de i837. 
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1\l.aceiõ.- Cidade maritima, capital da Provincia. No Jogar 
denominado Bica da Pedra, duas Jeguas de distancia da capital, 
junto a um canal que une a cidade á 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 Provincia de Minas Geraes, de uma cachoeira conhe
cida pelo nome de Casa d'Anta, separa esta da Província da 
Bahia e vai lançar-se no Oceano Atlantico. 

A' partir da cidade de Penedo até a aldeia de Canindé existe 
uma abundantissima jazida de marne, tão bom ou melhor 
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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APPENDICE 

Mineralogia 

• Este como o reino animal estão nas mesmas condições da 
Província de Pernambuco : no ultimo sómente se deve marcar a 
extraordinaria abundancia de pescado. • 

(Joaq·uim JJfonoel de JJ[aceclo.-coR.OGRAPHIA no BRAziL.). 

Em um ponto da costa da Província das Alagôas, denominado 
Morro de Camaragibe, existe um de banco combustível mineral 

·conhecido pelo nome de linhite. 
Este i3anco parece ser bastante extenso, pois que elle inter

na-se pelo mar, segundo informações prestadas por pessoas fide· 
dignas. 

Alguns indivíduos pouco familiadsados com a sciencia mi
neralogica têm denominado este combustível pelo nome de 
carvão de pedra, e isto tem dado Jogar a muitas tentativas e 
exames, já por parte do Governo, 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 industria. 

Encontra-se tambem na província outros productos do. reino 
mineral, e mesmo o ouro, não havendo dados em que se possa 
basear um historico a este respeito, limito-me ao exposto em 
referencia a dita província. 

(Paulo Jose de Oliveira .- MEl\IOR I A ANNEX.~ AO RELATO RIO DO Mh'IIS
T ER.IO DA AGRICULTUR A. 

Linhlto fibroso e lin hito compacto em camad'as numerosas, 
a 12 leguas ao norte de Maceió, á beira do mar, e meia legua ao 
sul do rio Camaragibe. Estas camadas de linhito são cobtlrtas pelas 
ondas nas preamares. 

Scbisto-bituminoso da formação do mesmo linhito, no mesmo 
local ; idem, extrabido do Jogar denominado Bica da Pedra, a 2 
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leguas de Maceió, junto ao canal que une esta cidade á antiga 
capital da Província. . 

(Lad:isláo ele Souza J11[elzo Netto.- l\1EMORIA SOBRE OS MINERAES 
CO~IBUSTIVEIS DO BRAZIL.) 

• Na Palmeira dos Indios ha diversas serrarias, todas com
postas 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 loga res são auríferos. • 

(Dr. Alexandre José de lvlellJ 1\loraes. - BRAZIL msTonrco.) 

• Ao Dr. Schimidt se deve uma pequena memoria sobre as 
vantagens, que se podem tirar do ma1·ne, que diz existir em 
extraordinaria abundancia ao longo do Rio S. Francisco, e ser 
uma substancia superior ao salitre que a Inglaterra importa 
do Perú por ai to preço para adubo de seus cansados terrenos. 

O Governo upres~ou-se em exigir do Presidente da Província 
as convenientes informações sobre a extracção e o commerc.io, 
que com aquella snbstancia se póde fazer ; mas essas informações 
ainda não chegaram. • 

(RELATORIO DO 1\IINISTERIO DO IMPERIO DO ANNO DE -1843.) 





PROVINCIA DE SERGIPE 

LIMITES 

Esta província limita ao Norte com a das Alagôas; ao Sul com 
a Bahia; ao Oriente com o Oceano Atlantico e ao Occidente com a 
Bahia. · 

POSIÇÃO ASTRONOMICA 

A Lat. de Sergipe é de go 5', e H o e 28' meridional; a sua Long. 
é de !)a 3', e fio e 53' oriental . 

CLIMA 

O desta Província é em g·eral excellente, supposto reinem 
febres intermittentes em alguns lagares pantanosos. Humido nas 
vizinhanças do mar, é sêcco entretanto no sertão . 

COMARCAS 

1.• CAPITAL 

Municipio .. .. , ...........•.... Aracajú e Soccorro. 

2. a LARA.NG EIRAS 

••••••• o •• • •••• • •••• • 

3. a ESTANCIA 

4,. a PROPRL.\. 

Larangeiras, Divina Pas
tora, Siriry Riachuelo. 

Estancia , Santa Luiza, 
Espírito Santo e Mauá. 

Villa Nova, Pro1Jriá e Pa
catuba. 

10 
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5. a l\lAROii\'1 

Municipio .... . .... • .. .•. . . . ..• Maroim e Santo Amaro de 
Brotas . 

. 6. • :LAGARTO 

Lagarto, Riachão, Simão 
Dias e Buquim. · 

7 . " CAPETt:A 

. .. .. .. • .. .. . .. . • .. .. ~e lia e N assa Senhora 
das Dàres. 

8, n JAPARATUBA 

• ••••• o ........ o • •••••• Japaratuba e Rozario do 
Cattete. 

9. • ITABAYANA 

.. • • o ••••• o • o .... o ••••• ltabayana • 

:1.0 . RIO REAL 

Itabayaninha e Campos. 

H . S . CHRISTOVÃO 

• • · o • ••• o . . . . . ... . . . o ••• S. Christo;v-ão e Hapo
ranga. 

1.2 . GUHA.R Ú 

Nossa Senhora da Con 
ceição da Ilha do Ouro e 
Curral de Pedras. 

J AZIOAS MJNERAES 

Aracajú. - CaJ.Jital da Província a pouca di stancia de Co 
tinguiba, distante do mar ce1·ca de duas leguas. Possue ouro e 
prata . . 

Capella. - Termo da Comarcn de seu nome. Em lodo o 
territorio da comarca encontra- se ouro de fin o IJUilate qunsi á 
~lar da terrn, e nbundantes jazidas de mineraes combustíveis . 

Estancia.- Cidade de Comarca de seu nome, a sudóeste 
da de S . Cbristovão. Não sé nos arredores da cidade, como 
em todo o territorio da Comarca, existem minas de ouro e prata, 
e algumas de tal.co em lagar denominado Cabeça de Boi. 

Itaba-yana.- Veja Serra de Itabayana. 
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Lag·arto.- Termo da Comarca de seu nome, ao poente da 
cidade de S. Cbristovão. Em toda a Comarca existem minas .de 
ouro e pro ta. 

Nas adjacencias da villa existe uma pedneira, de onde se tiram 
pederneiras de excellente qualidade . 

Larang·eiras~- Cidade á margem esquerda do rio Cotin
guiba, distante do mar cerca de quatro Jeguas. Nos rios Poxim e 
Salobro encontra-se muito Ollf!J, e minerues combusLiveis de 
varias qualidades. 

Riacho das Pedras. - Este riacho desagua no valle 
do Vazabarris . Possue grandes depositas de salitre, como se 
vê do seguinte lrexo do Relatorio da commissão Directora da 
Exposição Provincial de Sergipe, do anno. de 1866. · 

< O salitre bruto extrallido das terras sa litrozas, que ficam a 
margem do riacho das pedras- vnlle do Vazabarris - torna-se 
Lambem digno de mensão, não só porque elle abi se ;~presenta 
em fortes proporções, mas tambem em condições vantnjosas para 
uma exploração lucrativa : além destas massas ele terreno 
salitrozo, existem nas vertentes das mon tanhas que fecham o 
valle do dito rio, grandes furnas e cr iptas que são verdadeiras 
nitreiras naturaes. Assim a commissão não póde deixar de cba
mDr a attenção do Governo, p::tra este artigo, cuja extracção póde 
tornar-se em uma nova fonte de riqueza. • 

Santa Luzia. - Este Município dista da cidade da Estancia 
duas leguas . Possue grandes depositas de pedra calcar ea. · 

Serra de Itabayana. - -Esta serra demora entre os 
rios Real e Vazabarris. Em uma lagôa e em varios pontos da 
serra encontram-se abundantes minas de prata, e algumas de 
ouro e salitre que nunca foram estudadas . 

Rxplorada por D. H.odrigo de Castello Branco, como se vê do 
Regimento que em outro Jogar vai p.ublicado e lhe foi dado para 
o serviço da lavra das minas de prata, alli existentes, tem 
continuado abandonada por ter sido o dito Castello Branco, 
que mal havia dado cumeço aos respectivos trabalhos, pelo 
braço da serra conhecida pelo nome de -Serra dos Moços, 
encarregado de commissão idenlica nas cercancias de Paranaguá 
na Província Jo Paraná. 

O Dr . Custodio Alves Serrão explorou esta serra em 1.835, 
onde descobrio minas de ouro e salitre, segundo affirma o 
Dr. Antonio Henriques Leal, no seu Pantheon Maranhese, 
pag . 27~. . 

§erra dos Marinbeiros. - ·Esta serra é uma rami· 
fic:1 ~ão da grande serra de Itabahyana·. E' abundantissima em 
metaes e mineraes de todas as especies . 

Serra das JDinas.- Esta serra é uma ramificação da 
de Itabahyana. E' riquíssima em minas de prata e ouJ;ros metaes, 
existindo em alguns Joga res excavações tão profundas que bem 
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indicam que, em tempos idos, uma geração desconhecida lavrou. 
as jazit.las que alli existem. . 

Nella se encontra uma abertura que, em certa hora do dia, 
ninguem póde fixar a vista nas respectivas paredês, devido isso 
ao grande brilho que o reflexo da luz produz de encontro a 
um corpo brilhante de que se acha revestida, como succede com 
um espelho reflectido 11elos raios do sol. 

Alli, segundo é voz geral, existem as maiores riquezas que o 
Brazil possue em metaes e mineraes de todas as especies, sendo 
de lastimar que, até o presente, não tenha sido explorada por um 
engenheiro intelligente e pratico. 

Serra dos Moços .- Esta sena é uma ramificação da 
serra de ltabahyana. Nella foi que o Fidalgo Portuguez D. Rodrigo 
Castello Branco deu começo a grande exploração dns minas de 
pl'ata alli existentes, de conformidade com as ordens que recebeu 
da Côrte de Portugal, como se vê do Regimento publicado em 
outro lugar. 
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APPENDICE 

Mineralogia 

• Pederneiras, tabat inga, pedJ'a de cal, de amolar, pedt·a 
negra ferruginosa, que depois de mo ida dá excellente arêa: 
ouro, sal marinho, m·ystaes, louzas, e pedra azul. • 

(lYI Mwel Ayl·es ele Cazal- CoROGRAPAI •t B .RAZILICA.) 

c Ouro na serra de Itabayana; pederneiras, tabatinga, pedra 
de amolar, ferro, crystaes, etc., preannunciam riqueza mal 
explorada. • 

(.Toaqttim Jl:lcbnoel ele i\[cweclo - C o R OGRAPIH A DO Br.AziL.) 

• • • o • • o • • • • • • • 

c Ahi tambem se acham riquezas no reino mineral: algum 
ouro se tem achado em um Jogar denominado Ladeira, do qual 
têm a sua origem as crystnliuas aguas dos riachos Pindoba e 
Agua Quente. Na ·Capivara se achou uma folbeta de ouro que 
tinha ~eis oitavas. 

Dentro da villa se descobrem signaes deste metal precioso, e 
em distancia de uma legua se admira uma abundantissima mina 
de pedra de afiar. • 

(Padre Jl{a?"COS Antonio ele Souza - i\>I C: MORIA S013RC: A PROVINCIA DE 
SERGIPE.) 

' PEDRA cALCAREA.- No município de Santa Luzia existe pedra 
calcarea, qne alli é explorada e empregada no fabrico da cal, 
sendo o numero de alquei res produzidos annualmente, qui
nventos . Os instrumentos empregados nesta industria limitam-se 
aos seguintes: enxadas e alavancas; e o numero de trabalhadores 
a quatro ou seis homens livres. . 
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TALCO.- No Jo ga r denomin~clo Cabeça de Boi, di stante da 
cidade da E,;tancia meia legua, consta existir o minernl denomi
nado - talco - de que nenhum uzo se tem feito na província. 

AGUAS THERMAES E FERllUG!NO-SAS .- No município da Villa de 
San Lo Amaro de Brotas consta ex isli·t' aguas thermaes e ferru • 
ginosas; destas aguas não consta terem os medicas tirado partidO 
naquella localidade. . 

ARG!LLAS, FERRO E CALCA.REO--Encontram-se Lambem no mu
nicípio da villa de Santo Amaro de Brotas os seguintes productos 
mineracs: argil las de differentes côres, pedra ca lcarea, e mineral 
de forro. 

Des tes mesmos productos, apenas são procuradas as argi ll as 
ordinarias e as pedras .cJJ lc.area.s. A extmcção tmnual des tes 
productos monta a 1. 700 carradas, pesando cada uma dellíJs !O 
arrobas; ou em totalidade 68.DOO arrobas. Os instrum entos 
empregados nesta inclustria limitam-se á a1lavanca e á enxada. 

O pessoal empregado na extracção da argil la e das pedras 
calcareas, canteiros, ole iros e forneiros de cal, sóbe a õO ou 60 
individuqs todos livres .• • 

(Paulo Jose ele Oliveircb- MEMORIA ANNEXA AO R.E l. ATORIO DO MINIS· 
TER.IO DA A!lRICU[.TURA.) 

Minas de :prata de :itabayana 

« Em H de .Julho ele 1·676, se deu principio a trabalhar na pri
meira serra chamada das mina·s de Itabayana que durou 32 dias; 
até 12 de Agosto, importou o rol do ponto deste pagamento em 
354\{836 réis, assist indo nes ta administração por a·pontndor Fmn
cisco .José da Cunha ; por escrivão João da Ma i<l, e por Lilesou
reiro o capit<io de infantaria George Soares de :rviacedo, no impe
diment() de JoãÇI Bezerra de Soma. Em 25 de Agosto se trabalhou 
na segundo serro das minas com despeza do rol do ponto ,de 
12n::118. Em 2i de Setembro de 1.67iJ, se traba lhou na Serra dos 
Moços e importou o rói do ponto em 84\{iJ,39. Cartorio da Pt·ovedoria 
de Santos. Quarderno do Rol do ponto de o. Hodrigo, foll1a 6 e v. • 

( MEMOLdA INEDITA EXISTEN'fE NA SECB,ETARIA DA PRESIDENCIA DA I'RO
VINCIA DE S. PAULO.) 

niJ:GIMENTO DAS MINAS DE PRATA DE lTAllAllYANA 

28 do Junho do '1673 

• Eu o Príncipe, como Regente, e Governador elos Reinos de 
Por.Lugal e Algarves faço saber a vé.s D. Rodrigo de Castello 
Blanco, Fidalgo de minha Casa, que ora envio ao entabolamento 
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das minas de prata de JLnbahyana do Estado elo Brazil, que eu Hei 
por bem · que no eotabolamento dellas guardeis o r egimen.to 
seguinte, por con'Vir assim ao meu serviço, e au.gmento destes 
Reinos e de meus vassallos. · 

10 
Partireis desta Cidade de Lisb.oa em direi tu r a á da Bahia de 

Todos os Santos, onde entregn reis as ordens que levais minhas 
ao Govcrnadot· Geral do Estado, Affonso Furtado de :Mendonça, 
e em sun ausencia á GJuem . no cargo estive r, e depois de lb,e 
apresentardes este Regimento e communicar-des com elle o 
negoeio n que ides, vos despachará com toda a brevida.de daquillo 
que necessitardes, e de que lhe faço aviso. Part-ireis com as 
pessoas que levais em vossa companhia, que são as que tt'oxel'am 
as amostras das ditas minas e ou-tras, e indo ao sitio d.ellas vol-as 
mostrarão, e em seu beneficio, seguireis aquelle eslylo, pratica e 
intellligencia que tendes deste ministerio, e por ser e!le da 
qualidade que tereis entendido, e convier que sem dillação se 
pon~Ja em elfeito: Hei por bem, que no entaboiJamt:mto uestas 
minas, e deligeneias que . obre ellas havejs de fazer em sua 
a um i nistração, vos dê o Governador Geral Affonso Furtado de 
Mendl!JBça, tod0 o poder e jur.isdieção, que para este b.eneQ~io 
pretenderd es e fôr mis ter. E I).O tocante as co usas e del1genctas 
que ordenardes para o ensaio, c nveriguação destas minas, 
gua.rdarào vossas onilens os C<1pitães móres .e Officines de minba 
Fazenda, de Justiç:1 e Guerra do districto das ditas minas, 
sem contraclicç-ão al_g·uma, assim de palavra, como por es.cripto. 

E tereis jurisdicção spbre todos os JJaturaes moradores e 
estantes neJias, os ql!L<.J es todos para o dit!ll efieiW, serão obr)gados 
a guardar as ditas órdens e mandados, con.fia.ndo que vós U!!UJ'eis 
de maneira que fazendo-se o que convtim ao bem das ditas minas, 
e meu ~erviço, não haja causa, como espero, de vossa prudencia; 
e par<.~ o ·;ue vos fôr necesa rio das mais .Capitanias do dito Estado, 
mando ordenai" ao Governador .Geral delle, e vos Governadores e 
Capit •ns-móre:s, Ministros da Fazen.da, Justiça e ·Guerrll, v0s 
accudnm com aquillo que lhes pedirdes e fôr misr.er para bem 
das oitas minas e sua ndministração, e quand-o não o façam, a que 
de uns e outros não espero, então protestareis eontra elles, e 
darejs r.onta ao Governador Gerul paru mandar proceder eo-n,tra 
os que uão fir.et·em, como houver por me u servjço. 

20 
Pa,ra o. ministerio ~estas mi.nas, em vossa comp?uh~a levar.eis 

•os m:t!e·rwes que pedrstes ; e .1 untamente pa·ra o pnme1ro s_ervtço 
4.005 le emprego; e para que daqui vá logo na arrecadaça.o que 
convem tudo, Hei por bem que d-a s pessoas que ·levais, nomeeis 
logo Thesel!Lreiro e E scrivão, á quem dareis juramento, par.a .que 
sirV;J Ln como convem, .e .ao Thes0u.J.·eiro, .e carregará 0 ·Escrivão 
,em Iece ita em um livro que para isso se •lhe en.trega, rubdcado 
por um .dos Minislr.os do :m.a.l!L .Co.nseJh.G Bl~ramari.no, todas as 
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ditas causas que aqui se vos . entregarão, e as mnis quo pelo 
tempo em d·iante mandardes receber e vos derem no B!'azil , e das 
entregas passarão os ditos conhecimentos, em fórma para os 
officiaes de minha Fazenda a que tocar, que serão vistos por vós c 
rubricados, para constar em to~o o tempo do que entrar em vossa 
administração. 

a.o 
Para o primeiro ensaio e gasto delle, vos mandei entregar 

neste Reino (1;00~000 de emprego, 500 arrateis de azougue, e o 
mais qu~ pedistes que constará do livro da receita do Thesoureiro, 
que nomea!'tes para dar conta de tudo, e se despender tudo por 
ordem e instrueção vossa ; Lambem ao di.to Go1rernador Geral 
vos mandei dar de minha Fazenda o rendim ento das baleias da 
Bahia até 3.000 eruzndos, para vos irdes valendo deste dinheiro, 
despendidos os t.~,OO#OOO que levais de emprego, por se ent<J nd er 
que com estas quantias, se poderá continuar este di spendio em
quanto me dais conta com as amostras da prata, que tirardes destas 
minas ; e a quantia que o Governador Geral mandar entregar, 
ordenare·is ·se carregue em receita ao 'rhesoureiro, e della dê 
conhecimento em fórma para despeza d0 Thesoureiro Geral do 
Estado, na fórma que se declarara no capitulo 2° deste regimento. 

q,o 

E porque para averiguação e beneficio destas minas, vos 
haveis de servil' dos indios e mrds gentios domestieados de meus 
vassallos, e das .ald.eia~ ~e minha administração , os obrig11reis que 
vos dêm por dJstrtbmçao aquelles que vos forem necessarios 
com que igualmente trabalhem todos, aos quaes mandareis pagar 
o seu trabalho na fórma que naquella parte se pratique. 

fio 

E dado caso que vos seja necessario valer-vos dos índios, que 
ainda não estejam domesticados, mandareis pessoa ·que vos pareeer 
á ter. pratica com elles, parn que com bom modo os persuada 
a virem trabalhar nas minas, e a estes mandareis faze1· os 
pagamentos na fórma que no cnpitulo 4" se vos ordena, e a uns e 
outros gentios tratareis com bom modo, não con sentindo se .lhes 
faça vexação alguma, antes que pontualmente se lhes assista com 
seus; pagamentos. 

60 

E no pagamento que mandardes fazer aos ditos indios, usareis 
na fó1·ma seguiu te - O Escrivão que nemeardes, qlile haàe servir 
como Thesoureiro, será juntamente Apontador, o qual em um 
caderno separado que vós rubri careis, Hsseuturá por dias todos os 
indios que trabalharem, e quando se lhes houver de fazer 
pagamentos se tirará um rol do dito caderno do ponto feito, e 
assignado pelo dito Escrivão, o qual mandareis contar pela pessoa 
que vos parecer, e com certidão da dita pessoa, mandareis fazer o 
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dito pagamento por vosso despacho; e porque os índios não sabem 
assignar, de como r eceberam, assignareis vós o tal pagamento, e 
com outra certidão de como assim se fez, e verba posta no caderno 
do ponto, será levado em conta ao Tllesoureiro. 

70 

E porquanto o soldo que vós e os Officiaes de vossa a:dministra~tão 
hão de vencer, são por Provisão á pat•te, e se vos hão de pagar 
juros affectos de minha Fazenda na Bahia de todos os Santos, 
nella se declarará o que cada um hade vencer por mez, e se lhe 
hade pagar pelo Thesoureiro Geral do Estado, na consignação que 
n Provisão aponta, e de que mando fazer aviso ao Governador 
Geral e ao P:rove(lor de minha Fazenrlfl, ·e de como estes soldos 
h:io de correr do dia em que chegardes á Bahia de Todos os 
Santos, nella se fará folha particular pelos Officiaes de minha 
Fazenda e com Alvará de correr do dito Governador Geral, e nesta 
fórrna se vos continuará o pagamento e aos ditos Uffi.ciaes com 
certidão vossa da sua assistencia, e traslado da dita folha, e uella 
recibos feito.s pelo Escl'ivão do Thesoureiro de vossa adlllinistração 
.do que cada um recebeu, para satisfação do Thesoureiro Geral do 
Estado, pela qual se IDe levará em conta o que assim despender 
com o traslado deste capitulo que se lhe trasladará na folha. 

go 

E porque se tem noticia qu~ além das miúas a que ides ha 
outras nos certões, Hei por bem que depois de terdes averiguado 
e entabolado as do districto a que agor!l vos mando, fareis toda 
a deligencia p~ra a averi gun ção dellas, de que 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 fôt' ao meu 
serviço. 

go 

Outrosim: Hei por bem que sejais Administrador Geral das 
ditHs minas em quanto ellns durarem e nellas tereis poder e 
jurisdicção para seguir o que mais con venieníe fôr a meu serviço, 
tendo juntamente com a mesma duração o cargo de Provedor 
Geral dellas para pores em anecHdação o que tocar á minha 
Fazenda, mandando carregar em receita ao Thesoureiro tudo· o 
que me pertencer das ditas minas, pondo na fórma que se pratica 
nos Reinos de Castella para nomear Officiaes; e porquanto estas 
minas se abrem de novo, e se não sabe seu certo rendimento, e 
mostrando a experiencia que ellas o tem, por seu beneficio não 
poder correr por conta de minha Fazenda, com as amostras de 
(:fr ntas que tirardes , e beneficiardes, me dareis conta do que 
tiverdes obrado, e estado dell:;s e seu rendimento por menor 
com vosso parecer e informação do qui'\ se deve seguir, de que 
me !areis aviso, e ao Governador Geral, . para que o envie na 
primeira embarcação fJLle vier para este Reino, de que mando 
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advertir no Governador Geral do Estado, pa t·a o que não haja 
de tença-, em me vi r e dito a viso e as amostras. 

· fQo 

As cartas que levais minhas pnra as pessoas particulares que 
resolvi mandar- lhes escrever lh'as entt·egnreis, e vos valere is 
dellas no qu·e fô1· necessario pa!l'<l ex,ecução deste B.egjrnento e 
beneficio das ditas mina s, e de tod-as confio que pelo zelo que tem 
de meu se rvi ço, não Jaltarão no que a el le tocar, e lhe sa berei 
gratificar; e sendo-vos nec;essario g unn aição de soJdados p~ra 
defença do se rvi.ço d~ s rninns por cau.~sél d0 gentio bravo intentar 
descer a elle, vos vnlereis do Gov ern:Jdor Gera I, como lhe escrevo, 
e da Capitania que ficar mais viúnha ao Jogar que fôr necessari.0 
defend er, dando conta uo Governador Ge1·a J. 

H • 
Emquanto me fazeis aviso, e ao Governador Ger.al elo que 

execnl<lr no entabolamento destas minas, o metal que tirardes 
ireis pondo naquella fórma que é de estylo , e estando e,rn sua 
perfeição, o mandareis carre:gar em receita W(i) 'fh,es·oureüo, que 
comvosco se rvir, sem o diverLirdes a 0utro effei,to; e emq:u.anto 
vos não for ordem miaha para o modo em Qhle se ha de dis,por e 
repartir, tereis entendido que tudo o que derem de lucro as ditas 
minas é para minha Faze'n dn, e me ireis danrlo conto nas 
embarcações que· depoi s do prim eiro avJso e amostras que 
mandardes Yiereai para o Jleino, com l'elação do que >tendes em 
ser, e o seu renclJm ento par1.1 eu ordenar o qruB fõr servido. 

Estas Instrncções e Regi mento pe la maneira que nell e se 
contém, seg ui reis e cmnpr·irei.5 ; e mnndo :JO Governador Geral do 
Est:ülo do Braz il e aos mais G,overundores e Cn.~.it.ães-móres delle, 
Üilic iaes de Gue t·.ra e Justiça, Officiaes de rainha Fazenda e mnis 
Ministro , Officiaes e pessoas do dito Estado a quem pertencer, 
q\le as~im o ctHllpram e f;1çam em tudo cumprir e guardar sem 
cluyicla, nem embargo algum, e s·em e111bargo do seus Regim entos 
e de quaesquer outras Provisões e [ns~ruccõe s qlile em co,ntrario 
bnjam, porcrue essim o Hei por meu servi ço , e .este valerá como 
certo, e não passa rá pelll chaneellar·ia sem em1lé•'rgo da Ordenação 
L. 2°, tittllos 39 a 40 em co ntra rio, e se t•eg· ist:rará nos livros elos 
Conselhos Ultrnmarinos, e nos do Estado do Brazil, Fazenda e 
Camaras, aonde fÔI' necessar io e mais partes .a que tocar ,para~ 
todos ser notorio. Antonio Serrão de Carv.all~.c:J o fez: em Lisboa a 
28 de Junho de :1.673. O Secretario Manoel Ban:etl!l de L. P.u.iva o 
fez escreve!' • . - PRlNCIPE. 

Minas de ferro e Rio Subterraneo 

• 111m. e Elx:m. Sr. Quando vej@il solicitude c0rn .que V. Ex. 
procura desenvolver, e tornar u.tei's, e inte:ress;antes os pH3dwcto? 
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do paiz, nfío posso deixar ele levar ao conhecimento de V. Ex., 
baver .eu descoberto uma mina in exgotave l de metal, que contêm 
a pedra que tenho a honra de olferecer a V. Ex., que a primeira 
vista, parece-me conter pn1La, descrnôando por isso, não fosse a 
mina que o Moribeca fora olferecer ao Rei ele Portugal; porém, 
sujeitando-a no exame do St'. Or. Gabriel Militão de V. N. Ma
chado, no Iaboratorio do Tlresooro publico, apenas produzia 35% 
de ferro, magueziér, o alguma sUit:ia, como verá V. li:x. das 
car'Las que me dirigiu o mesmo Dr. e amostras a que se referem. 

Não creio desv:.rntajoso no lmperio semelltante de5cobertn, pela 
necessidade de almndancia de ferro para ser empregado em es
tradas que facilitern a communicnção rapida entre as provincins 
do centro, e mais fortificam·me as idéas a respeito, quando a 
mina que i.ndico, póde ser traballrada sem gTande custo, ficando 
distante do porto do mar se is lagoas, que se podem fazer pela na
vegação de escaleres, e canoas até a chegada da mina. 

Devo, igua lmente, chamar a atten ção de V. Ex. sobre o rio 
sui.Jterraneo junto ü· vil la de Simão Dias (p.rovincia de Sergipe) 
Jogar onde a falta d'ngoa potavel em es tação propria obriga os 
seus habitantes a procurai-a em distancia de rnais de doas le· 
guas, quando por meio de uma fonte artisiana abert<~ sobre o 
lagedo, que se tem como marrnore, em pequena dislanaia daria 
·COm o rio de que faço men~ão, o qual tem de profundidade 22 
braças, e 18 a cheg-ar a este, descendo-se pela abertu ra do alto 
do monte, que se julga produzida por algum antigo vulcão . 

As aguns deste rio sfio crystalinas, pouco dista da villa, que 
com este grande beneficio ·se tornarin em breve opulenta, pelo 
seu commercio com os se1·tões da Bahia e Pernambuco ; pela 
la vourn, especialmenle do café, quo prodLlZ em abundancia, e de 
uma rJl.Wiidade que asseme lh a-se no cheiro, e f!OSto com o de 
mó ca . A fal La, pois, de tempo, a dos meios privaram-me de fazer 
outras pesquizas uteis e nproveit;lveis ao paiz, especialmente no 
morro dos t:rystae~, ond e colhi uma curio. a collecçiio de peque
Dt~S pedras , que t.i v e a honra de oll'erecer ~ Sua Mageslade o fm · 
perndo1·. Si, pois, V. Ex. considerar aproveil.aveis ns minbns 
[Jesquizas e quizer veriflcal·as, digne·se escolher uma pessoa 
competentemente habilitada parn ir examinar os objectos que 
refiro, e neste caso rne offereço para com autorização de V. Ex., 
guial·a e indi ca r os Jogares onde existem. 

Deus Guarde·a V. Ex. pol' muitos annos.-Rio deJaueiro em 
26 de Jnnho de 1.858.- Illm. c Exm. Sr. Marquez de OJinda, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Jmperio. • 

(111onscnho1' A11.tonio li'crnancles de Olivcinr, .) 
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conGessões nara exnloração e lavra de mineraes 

Conego Anto nio 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 ltabayana Grande 
e Canindé. 

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto de 8 de Novembro 
de 1887. 

João Ernesto V iria to de M edeiros e J oéío P ereira Darrigue 
Faro.- Decreto n. 5015 de 17 de Julho de 1872.- Concede-lhes 
permissão para explorar ou11d, pt·ata e outros metaes, nas comarcas 
da Estancia, Lagarto e Itabayana. 

Senador Antonio Din ·iz de S iqueira e Mello. - Decreto n. 5369 
de 6 de Agosto de 1873.- Concede-lhe permissão para explorar 
mineraes combustíveis e outros uas comarcas de Aracajt't, Laran
jeiras, Maroim, Capella e Villa Nova. 

João P erei?'a Darr igue Faro.- Decreto n. 5770 de 4 de Ou
tubro de 1874.- Concede-lhe permissão para explorar ouro, prata 
e outros metaes na comarca ele ltabayana. 

hão. Pinto ci'OZiveira e out1·os.- Decreto n . 9243 de 12 de 
Julho de 1884 .- Concéde-lhes pet•missão para explorar ouro, p:rata 
e outros metaes na comarc't de Itabayana. 
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LIMITES 

Esta Província é limitada ao Norte pelas Províncias de Ser·gipe, 
Alagôas, e Peroambuco ; ao sul pelas do Espirito Santo c Minas; 
ao Oriente pelo Oceano Atlantico e Sergipe, e ao Occidente por 
Pernambuco, Piauhy, Goyaz e Minas Geraes. 

POSIÇÃO ASTRONOMICA 

A Lat. da Bahia comprehende o espaço entre go 55,' e i8° e f3'; 
a sua Long. é de 5° 30, oriental, e 3° 30' occidental. 

CLIMA 

O desta Província é excellente, sendo ·apenas pouco sa lubre 
em alguns Jogares baixos como Rio Pardo, Cannavieiras, Ilbeos, 
Camamú e outros pontos. Na Feira de Sant'Anna, Monte-Alto, 
Caetité, Jacobina, Urubú, Monte Santo, Sento Sé, Joazeiro e outras 
localidades do alto sertão, 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 uma 
vegetação luxuoza, póde allivial-o de soffrimentos filhos de uma 
constituição debil, ou enfraquecida pelas agruras da vida . 

No alto sertão os homens vivem muito, sendo alli desco
nhecidas certas molestias que tanto · tlagellam a humanidade, 
como a phthisica pulmonar, as febres palustres, as camaras de 
sangue, as escarlatinas e outras. 

COMARCAS 

•J. 6 CAPITAL 

Município .................... . S. Sul v a dor. 

2 . a ADRANTES 

.. .. . .. . . . . . . . .. .. . .. Abranteti, l\latta e s. João • 
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3. n CACHOELHA 

Municipio ............. .. : . ... . Cachoeira. 

4,. a. SANTO AMARO 

Santo Amaro, S. Fran
ci~co e Maragogipe. 

5. n NAZARETH 

6. a V&LENÇA 

•• o o •. • o .. ••• •• o.··. · o. 

7 .a CONDE 

NazareLh, Jaguary e Ita
parica. 

Vai eriça . 

Conde e Abbadia. 

8." INHAMBUPE 

Inhambupe. 

9.a ITAPICURÚ. 

10. CAMAMÚ 

H. ILHE:OS 

lWpicurú, Soure, Pombal 
e Entre Rios. 

G~marnú, Barce'ilas, Barr·a 
do· Rio de Contas e Ma
rabú. 

Il tJeos e Olivença. 

12. POR'J'O SEGURO 

Porto Seguro, Tl'ancoz(') e 
Santa Cruz. 

1.3 · CA RA n ; LLAS 

Caravellas, Viçoza e Porto 
Al egre. 

f!L FEIRk DE: SANTA ANNA 

• • • • • • .. . • ••' ••• o •• •••• Feira de Santa Anna • 



.. 
DA BAHIA 1.59 

1ã. ALCOBA.ÇA 

Municipio . . . ...... .. ......... . Alcobaça e Prado. 

. , 

1:6. TAPEROÁ 

• .......... . o •• • • • ••••• • Taperoú , Santarem e 
Cayrú. 

17. CANNAVIEIRAS 

Belmonte e Cannavieiras. 

i8 . ALAGOINHAS 

Alagoinhas . 

19. PURIFICAÇÃO 

Pnri fir.ação. 

20 . GEREMOABO 

Geremoabo. 

2:1. VICTORIA 

22. CAMISÃO 

Victoria. 

Santa Anna do Camisão 
e Orobó . 

23 . lllOrl'fE SANTO 

2{J,. JOAZEIRO 

25 . JACOBTNA 

MpnLe Santo e Tucano. 

Sento Sé, Joazeiro e Capim 
Grosso . 

Jacobina . 

2ti . :MARACÁS 

Marac:ís. 

27 . CAETITÉ 

CaetiLé. 
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28. R!O DE CONTAS 

Município .........•.....•... . • Minas de Rio de Contas . 

.. 

29 . LAVRAS E DIAMANTINA 

Santa Izabel e Lençóes . 

30. URUBÚ 

Urubú. 

31. CARINHANHA 

Carinbanha e Rio -das 
Eguas . 

32. CHIQUE-CHIQUE 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pilão Arcado e Chique -
Chique. 

33. RIO DE S. FRANCISCO 

Barra do Rio Grande. 

3q,. CAMPO LARGO 

Campo Largo e Santa Rita. 

35. V!LLA NOVA DA RAI NHA 

. . . . . . . • . . . . . . . . • . • . . Villn Nova da Hainha. 
36. Al\IORGOZA 

• • • • , •••••• • • •• • • o ••• 'l'apéra . 

3~ . SANTO ANTONIO DA BARRA 

Santo Antonio da Barra . 

38, BOM JESUS DOS !\!EIRAS 

Bom Jesus dos Meiras e 
Brejo Grande. 

39. i\IONTE ALTO 

Mon Le AlLo. 

1!0 . !\fACA HÚBAS 

MacahúlJas. 

41. AREIA 

Areia. 
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JAZIDAS l\'IINERAES 

Abraillte§.- Município da comarca do seu nome, 7 le
guas ao Norte da capita l da Bahia . .Junto ·á villa existe uma 
minn de graphito, descoberta ·em 1.816 pelos majores de enge
nh eiros Guilherme Christiano Feldner e Luiz d'Arlencourt, 
quando andavam pelo interior da Província procurando jazidas 
de carvão de pedra. 

Abrólhos. - As cinco ilhas conhecidas por essa denomi
nação, demoram em frente á barra do rio Caravellas, no con
tinente meridional da Província, achando-se tres clellas quasi 
que ligadas entre si, e duns mais distantes cerca de meia legua . 
Nas ilhas em questão consta que existe pllospbato de cal, senão 
melhor pelo menos igual ao de Fernando de Noronha, emrazão 
de ser adubado com matarias organicas, 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.• o pharol que 
a !li existe . 

Acarab-y.- Este rio tem sua origem na serra dos Aymorés 
e segue até Camamú. Possue turfa e outras suhstancias proprias 
para a fabricação de gaz . 

Agua Suja. - Este rio demora ao Norte da villa de 
Minas do Rio de Contns, cerca de tr.es leguas, tendo sua nas
cença na serra de Itabira. Dizem as pessoas entendidas, que 
nesse rio existem as mais ricas minas de ouro da Província, e 
aflirmam que se fôr mudado o leito do dito rio para o Arraial das 
Furnas, verdadeiros tb.esouros serão descobertos nessa localidade. 

O rasgão preciso para semelhante mudança , é calculado em 
meia legua no maximo. 

Alpargata. - Este rio nasce na serra do Gagáo, e recebe 
em seu curso as aguas do Catinga Grande, que vem da serra do 
Sincorá. E' rico em diamantes. 

An.dara.hy. - Povoação entre os Rios Paraguassú e C.achó, 
nas vizinhanças dos Lençóes c de Santa Izabel. Possue lavras 
diamantinas e minas de ouro, que não estão exgotadas. 

Aru.b::á.- Esta serra demora no districto ela Conquista do 
sertão da Ressaca, na Comarca d.e CaeLiLé. O capitão-mór, .João 
Golçalves da Costa, foi quem, em 1808, descobriu as minas de 
ouro que se encontram nessa serra. 

Aru.eiras .:- Lugarejo nos limites das comarcas ~e Chique
Chique e Urubú . Em i8!r,2 descobriu-se nessa localidade uma 
riquíssima lavra de diamantes, que não está exgotada, não obs · 
tante ter sido mllito explorada. 

H 
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Ascesi.- :Ribeiro de pouca importnncia na Comarca de 
Porto Seguro. Possue ouro, amet.hystas e outras pedras preciosas . 

Deste rio occupa- se Rocha Pita na sua historin da America Por
tugueza, no trecho em que dá noticia da viagem feita por Sebastião 
Fernando Tourinl10 ás cabeceiras do Rio Dôce. 

Assuruá. - Serra na Comarca de Chique-Chique. E' abun
dantissima em mim1s de ouro, prata, chumbo e pedras preciosn . 

Em outro logar damos noticias das riquezas existentes nessa 
serra, hem assim da conespondencia trocada entre o Presidente 
da Província e o Ministro da Fazenda ácerca da descoberta dessas 
minas . 

Barra da Solidão.- No logarejo deste nome, dLU\S 
leguas ao Norte de Cocal, existe uma lavra de diamantes, . que não 
está exgotada . 

Bedengó.- Este riacho demora nas cabeceiras do rio da 
Cachoeira . Em i813 Balthazar da Silva Lisbôa publicou uma 
Memol'ia em que deu notic ia de nma importante mina de ferro 
que alli existe, e de cujo exame fôra encarregado . 

Borracha.- Veja Ser-1·a ela Bo1·racha ou Se1·ra do Paulista . 
Brejo Grande.- Nesta Comarca existem minas de ferro 

e de carvão de pedra, em todo o territorio que segue para São 
Bom Jesus dos Meiras, e clabi até Queimadinhas, Estação da Es
trada de Ferro Cen tra i. 

O ferro é encontrado na sen·a em gr<mde abundnncia, e o car
vão nos ~errenos baixos, o qne evidencia- se pela presença de 
ca lcareo branco e outros signaes indicativos da existencia de 
semelhan te mineral naquellas paragens. 

As terras do Brejo Grande são fertilissimas e muito proprias 
para o plantio da vinha. 

Bru1nadinbo .- Este rio demora nas cabeceiras elo Rio 
Bramado, confluente do Rio de Contas. Possue ouro de 23 qui
lates em grande abundancia . 

Cachó. - Rio confluente do Paraguassú, na Comarca de 
Minas do Rio de Contas. E' abnndantissimo em minas de ouro, 
havendo indicio de existirem tambem outras de prata. 

Cachoeira.- Cidade importantíssima da Comarca de seu 
nome assente em ::~mbas as margens do rio Paraguassú, nas pro
xim idades da serra Timhóra. Além das minas de ferro da serra 
da Conceição, Biacilo Bedengó nas cabeceiras 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 Jerruas acima do Rio Paraguassú, no los-ar denominado Bahú· 
assú, e~istem lavras diamantinas, que nunca foram exploradas. 

Cachoeira do Inf"erno .- Esta cachoeira demora no 
Município de Tucano, da Comarca de Monte Santo . Nas pedreiras 
que margeam a cachoeira encontram-se hierogliphicos, indicando 
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que uma geração antiga alli exis tiu, empregada em trabalhos de 
mineração. 

As terras dos arred ores são ricas em mineraes de varias es
pecies, como ouro, prata, cobre e outras preciosidades; 

CaeHté.- Nos rios e scras 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 fall ando nas minas de 
ouro que se encqntram por toda a parte, nem nas pedreiras de 
granito, marmores, crystaes brancos, pedras de alumaria de côr 
azulada, ditas ferreas etc. etc. 

Não ha serviço algum de mineração nesta Comarca que me
reça attenção, ;i não sor a extracção que um ou outro individuo, 
que transitn pela es trada quo segue para a cidade de Grão Mogol 
na Província de Minas, faz de amethystas que vai encontrariqo 
pelo caminho. 

Cajueiro.- Este rio nasce na serra do Andarahy pelo lado 
de les te, distando de Chique-Chique duas leguas, e quarto da po
voação de Paraguassú. E' muito rico em diamantes . 

Camamú .- Munic ípio de Comarca de seu nome, assente á 
margem esquerda do Acaraby. Possue minas abundantes em 
asphalto, lignito e schistos betuminosos, e junto a fôz · do rio 
Camamú sch istos amarellos, proprios para fabricação de na
phtDlina·. 

Veja-se em outro lagar uma noticia das jazidas de carvão d~ 
pedra, ex istentes na fazenda Colonia no mesmo Município. 

Cannavieiras. - Município da Comarca de seu nome, 
entre o rio Pardo ou Patype ao Sul, e o Pox.im ao Norte. Além 
de marmores lindíssimos, uma abundantissima lavra de dia
mantes, em terras baixas e pantanosas, tem attrahido áquellas pa
ra gens grande numero de aventureiros, muitos dos quaes pa
ga ram com a vida a ambição de serem ricos . 

Pela proximidade em que es tá Cannavieiras do rio Jequiti.,niho
nha, região affamadA pelas riquezas que possue, é de suppor que a 
jazida de que se trata estenda-se a todo o territorio que demora a() 
Sul da Comarca. 

A grande lavra do Salobro descoberta por alguns pretos que se 
achavam empregados no corte de madeiras, demora duas leg"!las 
distante do Commercio, em terrenos do entios, cheios de febre m
tei'mittentes . 

De Cannavieiras a Commercio fn- se a viagem em canôas pelo 
rio Pardo ácima, e depois a cavallo até a lavra .. 

Veja-se o seguinte interessante trecho da Memoria escripta pelo' 
Dr . Gorceix sob re a lavra diamantina do Salobro: 

« Ella se acha situada a mais de 300 k ilometros dos antigos de• 
positos conhecidos nos confins da Província da Bahia, · na bacia 
do Rio Pardo, e reportando-me ás informações que me foram 
dadas, já que não vizitei- a pessoalmente, a :1.2 leguas mais ou 

• 
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menos do pbnlo em rjue este rio se reune LlO .Toquctinhonha no 
estuario em que es t·c cJ, •semiJocn, Tod:1 a região é plana, pouco 
elevada acima do nivel elo m:11', pmltanuza c, corno indi ca o 
nomt\ • Sal obro • , ns agnas doces se m isturnm com as do ma r. 
Nos arredores não apresenta o terreno nenhuma onducl aç5o no
Lavei e a cadeia de montanhas que separa :1 bacia do Je quitinhonh ~ 
da do Rio de Contas, ad1a-se a grnud e di stanci a pnra o Norte . 

O solo ora coberto de viçosa vege (açiio, e a descob erta cl os 
primeiros diamantes é devida a trabalhadores cmpregnclos nn 
exploração das florestas.>> . · 

Os terrenos da lavra em questi'ío foram decluad.cs diamantinos 
pelo Decreto n. 8861í: de 3 de Fevereiro de 1.883 . 

Capi m Grosso.- Veja.-Pambú. 
Carave Uas .- Cidade assente á margem septentrional dn 

bahia de seu nome, distante do cant~l que cone entre Abrólhos 
cerca de uma lego a. Possue min ernes e metaes de todas as 
especies. 

Cating·a Grande .- Este rio nasce na serrn do Sin cod, e 
vai lançar-se no Alpargata, que vem ela serra do Gagáo . Possuo 
grandes riquezas em diamantes e outras preciosidades. 

Cato lés.- Povoação pe1·to ela serra olas AI mas, na Comarca 
de l\'Iinas do Rio de Contas. Possue minas de ouro. 

Chapada.- Est'a serra demorEI no Município de Santa 
Izabel de Paraguassú . As ricas lavras di:m1antinas dessa serra 
foram descobertas em 1.84/~o por um tal José Pereira do Prado. 
Supposto tenham sido muito trabalhad as , comtnd !il ninda poss uem 
grandes riquezas . 
Cb~a.da Veill.ull.- Este districto está distante tres legoas 

de Vi lia Velha, c faz parte do arraial de Matto Grosso. Poss ue 
minas de ouro e cobre nativo, bem assim abundantes lavras 
diamantinas. 

Cayrút.-lVlunicipio da Comarca do Topf\ ro:í, em umn pe
quena ilha que demora proximo :í Tinbaré. Nas ilbas do Lopes, 
Tatuhy e Boipeba existem jazidas de carvão de pedra. 

Ch.i qae -Cid.qu.e .- Município da Comarca do seu nom e 
nas pro~imidades do rio Ipoeirn, affJnenLe do S. Francisco. São 
pJ;overhia~s as noticias que correm ~cerca das minas de ouro, cobre, 
ferro e prata, que se encontram espnlhadaf; por todo o terrilorio 
dessa Comarea, bem assim das qu e existem na serra elo Ass uroá. 
No Jogar conhecido pelo nome de Gentio existe grande riqueza, 
para explorHção de cujas minas organizou-se nu capital ela Pro
víncia, em 1.858, uma companhia que teve de dissolver- se não só 
por ter perdido todo o seu capital, como per cam n da secca que 
nssolou o serti:ío dh Bnhia. · 

Um grande deposito de sal .• comm11m muito puro e claro, ex iste 
no lagar denominad.o Taboleiro. . 
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Coc a i. -Na serra des te no me, em continuação da do Assuruá, 
distante 20 Jegoas de Maca nb as, existe uma lavra de diamantes· 
que não es tá exgotucla, bem nssim minas de salitre, e pedra-hume, 
e algum as de ouro e ou tros metaes . 

No Morro do Ort ro , que fica no Oeste da serra do Cocal, é que 
nasco o Rio Parnguassú, conhecido geralmente pelo nome de 
Pa raguassu ·inho. 

As g·.raudes riquer.as ela serra são encont radas no Jo gar em que 
elln é conhecida pelo nome de Gagáo. 

C ambuc ás.- Nasce es te rio na se rra da Chapadinha, e 
corre paralle!o com o rio Mocugé. As minas de diamantes e outras 
1.1edras preciosas, existentes em ambos esses rios, foram desco
bertas em 1_gq,q, por José Pereira do Prado. 

Cotegiipe.- Nes te rio existe uma mina de carvão de pedra. 
de cuja exploração foi encarregado em 18i3 Baltllazar àa Silva 
Lisboa . 

Em outro Jogar encontra-se uma no ~ i c i a dessa mina, e do que 
a tal r espeito publicou Ignacio Accioli nas suas Memorias Histo
ricas da Bahi a. 

Cot o veii!o.- Este Jogarej o demora entre o Arrnial do Mi
radouro e cidad e de Chique- Chique, nas proximidades de uma 
bgõa qtle banl1n a fraldn occidental da sena do Assuruá . Em 
1Sq,:l., um mineiro conhec ido pelo nome de Mattos, descendo pelo 
rioS. Francisco, installanclo- se naqnelle ponto, descobriu uma 
ri ca lavra diamantin a, da qual tirou muitas pedras, e encontrou 
g-randes vieiros de ouro que foram abnndonados pela preferencia 
duda aos di nmantes . · 

C urr aUnh o .- Este município demora nas proximidades 
de Maragoz ipo. Passa por haver mui to cobre na fazenda denomi
nada - Ca rnhib~ -com cujo metal, dizem, fõra fundido um 
sino para n Matriz de Vil la Nova . 

F ligura.s . - Luga rejo na comarca de Jacobina, no alto da 
serra de se u nome. Possue minas de ouro, que não têm siCLo 
exploradas . 

G a d o lBo:-a v o. - Ser r~ na com marca de Minas do Rio de 
Contas, nas proximidade.; da de Sincorá . PoSS Lle minas de ouro, 
que não têm sido exploradas . 

G a g·á o .- Esta serra é continuação da de Coe~!, e della 
nasce o rio Alpargata, que depois de um curso de cmco leguas 
recebe as aguas do Ca tinga Grande, que. tem sua nascent;a na 
serra Sincorá. l\a serra do G<1g::ío exrstem grande5 lavras 
diamantinas e outra~ preciosidades . 
J GenT-io.- Este loga rejo demora 12 leg uas ao. sul do l.ogar 

conhec ido pelo nom e de Cotovello n a comarca de Chique-Chique. 
E' riquíss imo em minas de ouro, que não estão exgotada~. 

Distante ~lo Gentio, 2 i~, leguas, fi ca a Chapada Vellla, nca tam
bem em mmas ele ouro, e outros metacs . 
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Gloria.- Em um s.itio deste nome, na comarca do rio 
S. Francisco, perto do rio das Eguas, affi uen te do Corrente, exis
tem jazidas de ouro que no meiado do seculo passado foram explo
radas por alguns aventureiros, encontrando-se o ouro em grande 
abundancia, á flor da terra, nas proximidades do mencionado Rio 
das Eguas. 

llheos.- Comarca entre Camamü e Porto Seguro, formada 
de varias ilhas, que deram-lhe o nome. Em todo o territorio desta 
comarca encontram-se jazidas de carvão de pedra, turfa e schistos 
betuminosos, e tambem ouro, ferro e outros metnes na fazenda do 
Queimado, oito leguas acima do rio Itaipe . 

O Dr. F. L. C. Burlamaque tendo examinado algumas amos
tras de betume e calcareos empregnados de petroleo, que lhe 
foram remettidas pelo Visconde ele S. Lourenço, quando presi
dente da Bahia, affirmou existir naphta nas vizinhanças dos rios 
Cururupe e Marahü, cuja exploraçuo seria, no seu conceito, um 
grande artigo de industria e commercio para o paiz . 

As minas em questão foram descobertas em 1857 por José Fran
cisco Thomaz do Nascimento. 

Influencia.- Esta cachoeira dista da povoação de Para
guassü uma Jegua . 

Em Janeiro de 18M> muitos indivíduos extrahiram d'alli grande 
abund~ncia de diamentes, sendo que um de nome José da Silva 
Dutra em um só dia apanhou 11í: 1/2 oitavas . 

Itaparica.- Ilha fronteira á capital. com 6 Jeguas de 
comprimento e 2 de largura . Nas extremidades Norte e Sul da 
ilha existem jazidas de linhito e aseviche, e não carvão de 
pedra como affirma Ignacio Accioli nas suas Memorias Historicas 
da Bahia. 

Possue tambem cobre no riacho Amendoim, descoberto por 
José Francisco Thomaz do Nascimento em 185(1, . 

Jacobina. - Comarca limitada ao Norte pela serra de 
Itiuba, ao Sul pela do Orobó, no Oriente pelas de Monte Santo e 
Feira de Santa Anna, e ao Occidente pelas do Chique -Chique e , 
Urubü, achando-se o seu territorio cortndo pelos rios Itapicurü, 
Iapicurü-assú e Itapicurü -me rim. Possue minas de cobre nas 
terras que se estendem para os lados da serra de Iti uba, e ouro 
nas montanhas circumvizinhas, e no rio do Ouro, que, dividindo 
a cidade da JacQbina em duas partes, vai desaguar no ILaplCurü. 

Das minas da Jacobina foram remetLidas no correr dos annos 
de 17(1,7 e i74,8, para a casa da moeda da capital, 3,831 1;2 oitavas 
de ouro de '23 quilates. 

Jacobina Nova.- Este município, vulgarmente conhe
cido pelo nome da Villa Nova da Ra inha, demora ao Norte eleJa
cobina, tl no Sul de Joazeiro . Nos riachos da Bananeira e Aipim 
existem minas de prata, que se suppõe serem as do historico Ri
berio Dias, pelas grandes excavações e galerias que se encontram 
no solo, em direcçã0 á Gruta dos Abre os no .Toazeiro. 
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Joazeiro.- Gomare~ á margem do rio S. Francisco, limi
tada ao Norte pelo ribeirão Curaça, e ao Sul pelas fazendas das 
Pedras e Salgaginha, pertencentes ao Município de Sento Sé. São 
abundantes a~ minas de prata e outros metaes que existem nessa 
comarca, as quaes não têm sido lavradas até o presente. 

No rio Salitre, que demora ao sul do Joazei ro, l1a grande ab un
dancia deste mineral, e nas suas vizinhanças uma gruta subter
ranea para cujo interior, que tem a altura da nave de um grande 
templo e de largura cerca de 60 palmos, desce-se por uma especie 
de poço de enorme diametr-o. 

Conhecida pelo nome de - Gruta dos Abreos -,essa maravilha 
foi vizitada pe~o finado Desembargador Magalhães, pelo Coronel 
Justino Nunes de Sento Sé e por José Francisco Thomaz do Nasci
mento. 

Lavra Velha.~ Neste logarejo descobriu-se, em 18qQ, 
uma folhe la de ouro pesando 2 2/g, libras, em um insignificante 
desabamento de terra abaixo de um carrego sêcco. · 

Lavra Vellla faz parte da Comarca de Minas do Rio de Contas . 

Mandiocal.- Logarejo na Comarca de Minas do Rio de 
Contas . por ser quasi tão grande co tu o a mandioca, o ouro ali i 
encontrado, passou o lagar a ser conhecido pelo nome que actua! 
mente tem . 

As minas alli existentes são abundantissimas,e não têm s ido 
exploradas . 

Maragogipe. - No lagar denominado Capioba, tres le
guas á Nordeste do .Município, existem minas de ferro, que se 
acham abandonadas . 

Marahú. - Este rio nasee nos montes que demoram ao 
Noroes te da povoação de S. Jorge, e dirigindo -se para Esnordeste 
va i l ançar - ~e na bahia de Camurú . Todo o territorio que se es
tende por ambas as margens des te r io é abundantissimo em turfa, 
petrol eo e naphta. 

A vi lia de Marahú acha-se situada á margem orienta l elo rio de 
seu nome, 2 mi l h as ácima dos depositas de turfa, e 4 ao Norte dos 
de petroleo . 

A industr ia extractiva das substancias :ícima mencionadas está 
sendo exploradu com gr~nde proveito pela firma commercial da 
capital da província, Wilson & Filhos. 

As minas de qu~ se trata foram descobel'tas em iSf:ig, po~ Jo~é 
Francisco Thoma1. do Na~cimento, homem de grande expen encm 
e pratica em assnmptGJs de mineração. 

Matto Grosso.- Logarejo ácima da Vi ll a. de Minas do 
Rio de Contas, cerca de duas leguas . Possue mmas de ouro , 

. como se verá da noticia que em outro Jogar v1u publicado. 
Monte Alto.- Serra da Comarca do seu nome, junto 

ao rio S. Francisco. Possue minas ãe salitre e outros mi· 
neracs. 
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Monte Santo. - Comarca cortada pelo rio Rio Vaza
barris, di stante 60 leguas da Capital. Em todo o terrHorio da 
Comarca encontram-se minas de ferro e outros metaes . 

Junto ao riacho Giboia e..'\.iste uma pedra enorme, que se 
suppõe ser nm aereolitho, e é tão pesada que nem 40 bois a 
podem mover, sendo seu peso de 17.300 libras . 
. Mor!"o do Chapéo. - Lognrejo ao Norte de Nossa 
Senhora da Graça, na Comarca de Jacobina . No s ta boieiros do 
Morro do Chapéo existe uma lavra de diamantes descoberta, no 
correr do seculo passado, por um ta! Antonio Alves das Vir
gens . 
~.lo*o dlo Fogo.- As minas de ouro da Comarca de 

Minas ·d(l Rio de Contns 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 
Jogar em que exsistiam. São tão ricas as minas de ouro do Morro 
do Fogo, que ainda hoje se encontra o precioso metal em grunde 
ab undancia. 

Mucugé. - Este rio nasce na serra da Chapadinha, nas vizi
nhanças do de Sincorá, c corre parallelamente com o rio das 
Combucas. Possue lav ras diamantinas riquíssimas, descobertas, 
em 18M,, por um tal José Pereira do Prado . 

A' margem esquerda do rio está situada a cidade de Santa 
Izabel, 20 legnas ao Sul da Chapada Velha . 

M1.u:-i.beca. - Veja -Ser?'C! ela Bo?Tacha e Serm do Pat~l'ista . 

Nazareth. - Cidade á margem esquerda do ritJ Jagua 
r ipe, distante seis leguas pouco mais ou menos de sua emboca
dura na Barra Fa lsa. No log·ar denominado S. Gonçalo do 
Tunil existem minns de linhito, turfa e sühistos betuminosos; 
e peroxido de manganez nos sitias conhecidos pelos nomes ele 
Cocão e Sapé. 

Estas minas foram descobertas em 1857 por .José Francisco 
Thomaz do Nascimento . · 

Olho d'Agua.-No perimetro comprehendido entre o Rio 
de Contas e oútros pontos da Comarca deste nome, occupando 
uma superficie talvez de 168 Ieguas quadradas, encontram-se 
areias que denunciam u existencia de minas de ouro e outros 
metaes . 

Pambii.. - Municíp io da Comarca ele Jonzeiro á margem do 
Rio S. Francisco . As minas de ouro que existem nesse Muni
cípio foram descobertas em i 718 por alguns Paulistas, os quaes 
tendo-as explorado, mais tarde as abandonaram, por terem desco
berto outras mais ricas, como as de cobre e prata da Serra da 
Borracha . 

O Município de Pambú é tambem conhecido pelo nome d'e 
Capim Grosso. 
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P a rag·uassú.- EsLe rio nasce do lado de Oeste do Morro 
do Ouro, nas immediações da se rra do Cocal. que é uma 
continuação do braço da do Sincorá . E' amifero, e diamantino em 
quanto corre na serra; mas logo que a deixa e entra nas 
grandes planuras, torna-se pobre de semelhantes preciosidades. 

Parame r i nn. - Este rio nasce do lado de Leste do Morro 
das Almas , e r ecebe no seu curso as aguas dos rios do Morro do 
Fogo, C:1 ixa e Remcdios, indo depois desaguar no de S. Fran
cisco. E' muito aurífero . 

No Jogar denominado Ovos, que demora ao lado direito do rio, 
ha schi stos betuminosos, petroleo e uma especi e de brêo artifi
cial . 

Pa.v.·ame rhn das Cre o ulas.- Este rio demora pro
ximo ás vertentes da Paramerim, na comarc:a de Minas do Rio de 
Contas. E' abundantissimo em minas de onro. 
Pa~iipe. - Este rio serve de limite ás comarcas de Ilheos e 

Porto Seg uro, e correndo rumo de Léste, r ecolhe o rio das Salsas, 
que demora nas proximidades do Jequitinhonha. No anuo de 1.841. 
descobriu-se, nas imm edíações desse rio, um a pedreira de lindís
simo mar more côr de roza. 

Pé-lev e.- Logar por entre Santo Amaro e Oliveira. Possue 
minas de cobre, havendo indícios da existencia de algumas de ouro 
e outros melaes, nas margens e leito ele um ribeirão que atravessa 
o povoado. 

Piraju.<Iuiá. - .Esta povoação fttz parte do município de 
.Taguaripe. Nas terras da povoação, seg·undo affirma Ignacio 
Accíoli, nas suas Memorias Historicas do Brazil, existem minas de 
carvão de pedra . 

Port o Seguro.- Comarca á margem esqnerda da em· 
bocadnra do Rio Buranhen, entre as povoações da Pontinha, 
Marcos e Pacatá . Além de pedras preciosas, como esmeraldas, sa
phiras, rubins e outras, encontram-se jazidas abundantes de Ji. 
nhito, turfa e schistos betuminozos, em todo o territorio da 
comarca. 

Rio d e Con tas.- Comarca formada p elos municípios 
de Minas do Rio de Contas, Lençóes e Santa Isabei de Paraguassú. 
A's minas de diamante e ouco dessa comarca existem espalhadas 
pela serra do Sincorá e rios Paraguassú, Una, Preto, Ivlocugé, 
Cambucás, P iabas, Rabudo, Lençóes, Andarahy e outros . . 

Dessas minas foram remettidas para a Casa da Moeda da Capital, 
no 1.mno de 1748, 24,793 i/-2 oitavas de ouro. 

O Rio de Contas nasce na Serra elo Cocal, logar conheeido 
pelo nome de Serra da Tromba, sendo a Villa banhada pelo Rio 
Brnmado e rega da pelos corregos Gambá e Sacavam. 

Todo o territorio da Villa é aurífero. 
Rio da Caixa.- Este rio nasce na Serra do Andarahy; 

ácima da passagem do Paragnassü, na Comarca de Minas do 
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Rio de Contas. Além de possuir calcareos, carbonatos e argillas 
de varias córes e qualidades, bem assim salinas e outras sub
stancias, amostras de prata tem sido apanhadas no leito e margens 
dó mencionado rio. 

Rio das Eguas. - Este rio conhecido antigamente pelo 
nome de Rio Rico, passou d:epois a ter o nome que actualmente 
lhe dão, em consequencia de ter sido o ponto escolhido pelos 
criadores de animaes para correrias em eguas bravias. 

Possue minas riquíssimas de ouro, espalhadas pelos Jogares 
denominados Buraco do Gusmão, Cutuvello, Tamat·ana e Riacho 
Vermelho, as quaes não obstante terem sido antigamente muito 
exploradas, ainda hoje são inexgotaveis. 

As terras que margeam o Rio das Eguas pertencem a tres 
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 trata nasce na serra Paranan e vai lançar-se 
no Corrente. 

Rio .Grande. - Nasce es te rio na Serra Paranau, e corre 
rumo de Noroeste ·por espaço de cerca de 50 leguas, engrossando-se 
depois á direita e á esquerda com as aguag dos ribeiros do Mos
quitd, Femeas, Ondas e Preto. Todas as terras de ambas as mar
gen~; do Rio Grande e dos ribeiros são abundantes em ouro e 
outros mineraes . 

Rio Negro .- Este rio nasce na Serra do Sincorá, fl desa
gua no Parag·uassusinbo, que tem sua origem no Morro do 
Ouro, que demora nas vizinhanças da Serraria do Cocal. Possue 
lavras diamantinas muito importantes, e outras preciosidades. 

Rio das Ondas . - Este rio nasce perto do ribeiro So
brado, na Comarca do Rio S. Franci sco, e vai desa guar no 
Rio Grande. Minas d0 ouro e diamantes encontram-se no leito e 
margens do mencionado rio, que nunca foram exploradas. 

Rio S. I•"rancisco.- Esta Comarca demora á margem 
esquerda do rio de que lemo nome . 

Na secção do mencionado rio, que fica entee a Comarca de 
Chique-Chique e o Rincho da Casa Nova na de Joazeiro, existe 
ex:cellente rninerio de ferro, que não é aproveitado por falta 
de combustivel. 

Rio Verde. - Este rio nasce perto da Serra das Almas 
na Comarca d,e Urubü ; ~epara esta Comarca da do Rio de Coa
tas, e atr'avessan..Jo a de Chique-Cl1ique vai lançar-se no S. 
Francisco, pela sua margem esquerda. 
· Todo o v;JJle do Rio Verde é afamado em riquezas de todas as 

especies, abundando a !li o ouro e os diamantes mais do que em 
outra quulquer parte da Província. . . , 

O Rio Verde atravessa as serras da Chapada, Assuraa e Smcoea, 
afamadas por suas riquezas em todos os generos de miheraes, 
metaes e pedras preciozas. 
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Não tendo sido nunca explorado, muito conviriá que o seja 
·por quem possua conhecimentos especiaes . 

S . Izabel de Paraguassú. - Este Município faZ 
parte da Comarca de· Lavras e Diamantina, tendo ao Norte o 
Parag-uassú e ao Sul o Paraguassusinho. Na serra da Chapada 
existem lavras de diamantes, descobertas em iS4.6 ; assim tam
bem mmas de ferro, mm·mores branco sachoroide, cinzento, côr 
de roza, preto e jaspeado; feiTO no districto do Andarahy, e na 
fazenda da Mucamba argilo siliciozo proprio para affiar pedra . 

Santo AIDaro.- Cidade assente em ambas as margens 
do rio Sergi, abaixo do ponto em que se lhe encorpara o ribeirão 
Subabé. Possue metaes e mineraes de ~·arias especies, bem 
assim productos chimteos. 

Santo Ignacio. - No Município de Chique- Chique, 
perto da villa deste nome, demoram as lavras diamantinas de 
Santo Ignacio, distantes 30 legu~.1s da Chapada Velha, e de Ma
caubas cert.:a de 60. 

As lavras em questão são importantíssimas e não estão exgo
tadas-

S. Felix.- Freguezia da Comarca da Cachoeira, á margem 
do Rio Paraguassú. No 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. - Este rio, depois de um curso de 6 leguas e de 
receber em si o Roncador, Bicas, Caldeirões, Capivaras, Ribeirão 
do Inferno e o Len\óes, v~i desaguar em outros rio, que em uns 
Jogares tem o nome de Cachó, 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. Manoel da Silva Pereira, remetteram 
em 1.782 para Lisbou grande quantidade de cobre, <.~panbado nas 
cercanias da povoação. 

8. Dom Jesus da Lapa.- Freguezia da Comarca 
de Urubú, nas proximidades do rio S. Francisco. Possue, além 
de estulactites de varias qualidades, carbonat<? de potassa,_ qne .se 
apresenta misturado com salitre, substancia de que e mmto 
abundante toda a Comarca . 

Nessa freguezi:~ existe uma gruta, em cujo centro se divisa 
uma capella de effeito maravilhoso, havendo solJre a mesma gruta 
uma Jagôa immensa, cujas aguas, pa. 5·adas atravez do calcar~o 
branco, de que é revestido seu tecto, concorrem para a formaçao 
de immensas pyramides em fórma de columnas semelhantes 
á nuvens brancas esmaltadas de estalactites. 

S. BoiD Jesus dos LiiDões. - Freguezia á margem 
do Rio de Contas Grande, na Comarca de Minas do Rio de 

. 
• 
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Contas. Em uma lag@a, que existe a-013ste da freguezia, encl!m· 
tra-se uma grande mina de ouro, que está abandonada. 

Nas povoações do Cascu.du, Campestre, Canapato e João 
Corrêa existem outras minas de ouro Lambem abandonadas. 

S. Bollll Jesus dos Meiras. - Na serra da Man
gabeira, daquella Comarca, existe uma gruta de effeito desl um
brante, não só pelo que diz respeito ao seu tamanho, corno quanto 
n sua forma e maravilhas que contém. . . 

A gruta póde Ler seguramente, segundo informações Ode
dignas, um quarto de legua de extensão, e, sendo de uma altura 
immensa e~alvi ssimn , é cheia de columuas brancas formadas pelas 
infiltrações d'agua pelo ca lcareo, de fórma, que vistas de longe, 
assemelham -se a pyramides ele rendns de côr crystalina. 

Alli, onde tudo é maravilhoso, pode perfeitamente aquarte
lar-se um grande exercito, com todo o seu material de g·uerra. 

A forma ção geologica do terreno deuuncia a existencia de 
uma grande mina de carvão de pedra, segundo affirmam pessoas 
entendidas, que têm visitado por aquellas paragens. 

Sent.o §é. - Termo da Comarca do Joazeiro, nas proximi
dades do rio S. Francisco. Nas vizinhnnças do município e em 
Bom Jardim existem depositas abundantes de combu:;tivel fossil, 
segundo affirmam pessoas enteudidas, r1ue têm andado por aquel 
les lugares . 

Serra da Borracha.- Esta serra, vulgarmente co
nhecida pelos nomes de Moribeca e do Paulista, demora no mu
nicípio de Capim Grosso, junto ao rio S. Francisco e nas 
proximidades da cachoeira de Paulo Affonso . Possue ricas minas 
de prata e cobre, que nunca foram trabalhadas. O CapiLão-Mór 
Christovão da Rocha Pitta foi quem, em i783, descobriu essa$ mi
nas, apanhando grande quantidade de minerio, como se póde ver 
da correspondencia, que em outro logar vai publicada . 

Serra de Itiuba. - Esta serra demora ao norte da 
comarca de Jacobina. Possue muito ouro, cobre, prata, ferro e 
outros metaes, e, segundo affirmam pessoas, que por alli têm an
dado, tambem pedras preciosas. 

Serra da · Mang·abe:ir.a. - Veja - S .. Bom Jesus dos 
i'Jileiras. 

§erra do 1\'Iulato. - Esta serra deriwra na immedia 
ções da. Comarca do Joazeiro, onde, seg-Lmdo informações fide
dignas, existem minas do val'ios metaes preciosos. 

A serra é formada de taboleiros tão iguaes no tamanho e córtes, 
que parece ter sido trabalhada peJa mfio elo homem . 

Serra de Pauiíislta. - Esta serra vulgnrmente conhe
cida pelo nome de Serra da Mur ibeca, ou Patamolé, demora 
nas vizinhanças da cachoeira de Paulo Afl'onso, no rio s. Fran
cisco. Posssue ricas minas de prata e cobre. 
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SiBllcorã .- Estn serra atravessa as .::omarcas de Mi1nos do 
Uio de Contas e Mnracás, é cortada pelo rio de sen nome e pelo 
Paraguassú, d emoranclu nas suas abas orientaes as cidades de Santa 
Isabel ao Sul, e Lençóes ao Norte, distantes entre si H Ieguas. Em 
uma zona de 20 Ieguas, descobriram-se, em i8M1, abaixo das nas
centes do Paraguassú, junto aos confluentes Rio-Preto, Unn, Mu
cugê, Cambuc<is, Piabas, Habudo, Lençóes, Andarahy c outros, 
grandes e riqui ssima;; lavras diamantinas, que niio estão esgo · 
tadas, supposto fossem muilissimo trabalhadas. 

Em outro Jogar vai reprodusida uma descripçiío minuciosa ela 
ser ra e suas riquez.:~s. 

Taperoã.. - l\'Iuuicipio da comarca de seu nome, perto das 
ilhas de Cayrú c Boipebn. 

Em todo o territorio desse muuicipio encontram-se vestígios 
de carvão de ped ra e varias mineraes combustíveis . 

Os depositas carboniferos achão-se muito profundos, razão 
pela qual as amostras niío têm correspondido ás esperanças dos 
que têm procurado explorar essas jazidas. 

lí.Jrubú.- Esta comarca demora á margem esquerda do Rio 
S. Francisco . E' muito abundante em minas de salitre, app::tre
cendo o mineral misturado com terra e calcareo. 

Utiinga. - Este rio na sce na serra do Morro do Ch:.~p éo . Em
quanto corre pela serra é diamantino , mas depois que della se 
despenlw, banhando uma grande extensão ele maLtas e terrenos 
incultos, ' vai perder -se no rio Saulo Antonio, percorrendo o 
espaço de 30 a 40 legu as . 

Villa Nova da Raiinlha .. - Este muuicipio, vulgar
mente conhecido pelo nome de Jacobina Nova, demora ao sul de 
Jacobina e do Joazeiro . 

Nos riachos da Bananeira e Aipim existem vestígios de grande 
mineração de prata, que se suppõe serem as decantadas minas 
descobertas pelo historico Roberto Dias. 

Os riachos, depois el e unirem -se em c.erta altma, vão lançar 
suas agl1as no Itapicurú-mirim, que por seu turno se lança no 
ltapicurú Grande. Veja- Jacobina Nova. 

Wi:iia Velba.- Esla vil/a está assente em uma elas mar
gens do Brumado, que nasce no morro das Almas, nas vi~inhan
ças elo Taquary ao sul, e do Rio Paulo ao norte . Possue mmas de 
cobr.e, descobertas por um tal Faim, e outras de ouro, descobertas 
pelos Paulistas em i7i8. 
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APPENDICE 

Mineralogia 

• Granito, pedra de cal, tabatinga, crystaes e ouro em mais 
ou menos conta na parte occidental da Província . • 

(.Ll'Ianoel Ay1"es ele Cazal.- CoROGRAPRIA. BRAZILICA..) 

< São ricas as miaas de diamantes do Sinco1·à e dos Lençóes, e 
as de ouro do S ·incorá, da Chapadc~, do Gentio e outras, que vão se 
descobrindo. E tradicional a crença na existencia, aliás aip.da não 
verificada, de grandiosas minas de prata, que no seculo XVI Ro
berio Dias, descendente do celebre Caramurú., se o:fferecera á 
mostrar onde se achavam, e cujo segredo, real Ol'l. imaginaria o 
levou para a sepultura, por não ter o Governo da metropole se 
prestado a dar-lhe o titulo <le Marquez elas Minas, que elle pedia. 
Ferro, cobre, carvão de pedra, marmore, etc., as aguas thermaes 
do Sipó, e ou~ros productos mineraes, fazem realça1r a riqULeza qHe 
neste reino da natureza possue a Província da Bahia . » 

(Joaq~tim lvlmwel ele 111c•ceclo. - Con.oGRA.PRIA no BRA.ZIL.) 

« Póde-se dizer que a Província da Bahia tem quasi todos os 
metaes preciosos e os demais indivíduos do reino mineral. 

0 ouro, o cobre, @ferro, o carvão de pedra e os diamantes são 
vistos efll varias pa·rtes do seu prodi gioso terri.torio . 

Quanto ao p:imeiro desses metaes, encontramos nas Memm·ias 
Historicas da Bahia entre outras noticias, a de haver-se, no curto 
espaço de tempo decorrido de 4 de Junho de 17(1,5 n 27 de Se
tembro do mesmo anuo, recolhido á casa da moedn da cidade 
2.7511 1/2 libras. . 

Diversas explorações se têm feito com o mais satisfactorio re 
sultado, quanto á verificação da sua abundante existencia. Por 
Decreto n. 2238 de 28 de Agosto de 1858 foi feita concessão a 
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uma companhia formada por negociantes distinctos dos muni
cípios dos Lençóes, Gaatété e Santn Isab el do Paraguassú para 
explorarem ouro no sitio denominado Gentio do Assuruá, do 
termo de Chique-Chique. 

Infelizmente todas as esperanças dessa companhia frustraram-se 
Jogo depois, não porque as explorações dessem resultados ne
gativos, mas sim pela formidavel sêcca do anno de· 1859, . que 
arruinou muitos dos socios e desanimou os restantes. 

Segundo boas informa ções é tambem esse metal encontrado nos 
municípios da Victoria, Jaco]?ina, Pilão Arcado e nas abas- da 
Serra da Saude. 

Perto do Curralinho, na freguezia da Cari.lbiba, ba cobre, e 
accrescenta o illustrado engenheiro Dr. Bulhões de Oliveira, nos 
seus estudos para o prolongamento da Estrada de Ferro de 
S. Francisco, que em muitos pontos é visivel á flôr do sólo, e 
refere que em 1.783 daquel le Jogar extrabiram-no para fundir um 
sino destinado á matriz da Vi l la Nova, e que ainda existem restos 
deste instrumento_ 

Taml,em esse metal póde ser encontrado na freguezia de 
S. Thiago do Igunpe, e para prova, lemb ramos a g-rande remessa, 
que foi feita para Lisbôa em 1.782, sendo Juiz de Fóra da cachoeira 
o Dr . Manoel da Silva Pereira. 

Ha quasi um seculo que na Bahia se encontraram minas de 
cobre, de que se rez uma grande remessa para a metropole, e 
hoje não ha ainda ali i uma companhia, por mais modesta que soja, 
organizada p::~ra explorar tão ulil metal. 

Possue a Bahia extensas minas de ferro em quasi todo o seu 
territorio. 

O Decreto n. 570:1 de 31 de Julho de :1.874 conr:edeu a Ber
nardino Martins dos Santos e Victor Dias autorização para explo 
rarem minas de ferro e outros mineraes no município de Mara
gogipe, e o Decreto n. 5M5 de 2(1, de Setembro de it:;73 a Augusto 
Mendes de Moura em suas fazendas, no município de Valença. 

Esse metal é encontrado mais nas serras do Hio S. Francisco, 
comarca de Chique-Cb.ique, e outros pontos. 

O diamante da Bahia não tem superior em belleza em p2rte 
alguma do mundo; é encontrado nas comarcas de Santa Isabel 
e Lavras Diamantinas. 

De carvão de pedra presume-se haver grandes jazidas nos 
municípios de Nazaretb, Valenç.a, Camamú, Hbéos e Porto
Seguro. 

Os Decretos ns. 2266 e 2267, de Outubro de :1.858, fizeram conces· 
sões para explorações de betume proprio para o f<1bric? de gaz de 
illuminação nos rios de Marahú e Acaruby. Mmtos outros 
decretos posteriormente dispuzeram sobre assumpto igual. 

Entre elles, nolam•se os seg-uintes: . . 
Decreto n. 5252 de 9 ele Abri l de 1.873, concedendo a: Eduardo 

Pellew Wilson j)ermissão por dons annos para explorar jazidas 
de mineraes combustíveis nos inunicipios de Cayrú e Taperoá, 
na mesma comarca de Valença. 
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Decreto n. 532(1, de 2 de .Julho de 1873, concedendo a José 
Francisco Thomaz do Nascimento permissão para explorar e 
lavrar minas de turfa, carvão de pedra e schistos betuminosos nas 
terras de sua propriedade, sitas nas comarcas de Porto -Seguro e 
llbéos . 

Ha outros decretos, que servem para mostrar a veracidade de 
nossa asserção, de que na Bahia ha j11zidas de carvão de pedra e 
outros mineraes da mesma natureza, alguns dos quaes já foram 
mostrados em suas anteriores exposições. 

A Bahia não possue minas de prata; si as tem, não estão conhe
cidas, comquanto nos primitivos tempos coloniaes apparecesse 
um tal Roberio Dias promettendo descobrir o segredo de grandes 
jazidas, a troco de favores. As diligencias e prom essas feitas 
malograram-se e a existencia desse metal continúa a ser duvidosa . 

As argi llas finas, os calcareos, o manganez, o alumen, os 
marmores e os crystaes são abundantes nas comarcas de Caetété, 
Chique-Chique, Ilhéos, Porto -Seguro e Valença. 

Os terrenos das comarcas de Jacobina, Montes Altos e outras 
são abundantes de sa litre . Nos tempos coloniaes estnbeleceram-se 
diversas fabricas, sendo governadores D. João de Lencastro I:J 
D. Antonio de Almeida Soares Portugal, 1° Conde de Lavradio . 

Ha em Caetété grandes minas de amethistas e outras pedras de 
valor. • 

(iY[anoel Jes~~ino Fe1"l"eÍ1"à. -MEMOR!ã PUBLICADA EM 1875.) 

• Ao long·o da linha projectada não se encontram gr és metalli
feros apezar dos effeitos da denudacão que permittem observar 
grande variedade de rochas. · 

Aos lados da direcção geral do traçado sabe-se com seguran
ça da existencia de varios mineraes. Nas abas da serra da 
Saude em muitos Jogares se encontra ouro. Algumas cartas 
dos tempos mais antigos, em que havia menos população e 
exploradores mais ousados, ahi es tão para attestarem a sua 
existencia na Freguezia Velha, em Milagres, Jacobina e outros 
Jogares . 

Segundo sou informado a quantidade deste metal é conside~ 
ravel em muitos pontos, mas a falta de capitaes que se associem 
tem impedido o seu aproveitamento. 

Na fazenda da Carahyba cerca de sete Jeguas á Léste do 
Curralinho existe cobre em abundancia extraordinaria. 

Em muitos pontos o mineral está visível á flôr do solo . Em 
:1.783 d'esse Jogar extrahiram -no para fundir um sino destinado 
á matriz da Vi lla Nova. 

Os restos desse sino ainda existem. Apezar de ser gros
seira a fundição póde-se ·ver a qualidade do metal. 

Na Jvcobina Nova tambem se tem encontrado amostr:;~s 
de mineral de cobre de envolta com' sulfmetos de antimonio 
e ferro. 
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Ficando estas duas localidades a mais de i80 kilometros 
de distancia e em altitudes muito differentes, é provavel que se 
encontre o va lioso metal em outros Jogares, quando as pesqui
zas forem dirigidas por homens especiaes . 

Dos ca lcareos que se encontram desde a proximidade da 
fazenda da Carahyi.Ja á cerca de 24 kilometros da Soledade, 
póde- se extrabir Cll l exce llen te, e aprofundando as excavações 
encontram -se bancos capazes de fornecer peças de grandes 
-dimensões . 

Pouco antes do Joga r denominado Encruzilhada (adiante de 
Joá) começa- se a encontrar o sal gemma na super.ficie ou quasi na 
superfici e do solo. 

Os habitan tes 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 
pequenas porções . Essa agua filtnmdo atravez da terra dissolve 
uma parte do sal que ella contém. O liquido que resu!la é 
colllido em couros ou ge ralmente em uma cavidade de pedra. 

O sol evaporando a agua dei xa um resíduo salino muito 
impuro, do qual se faz uso para salgar as carnes e o peixe do 
rio S. Francisco . 

As carnes assim preparadas têm uma côr muito avermelhada 
que denuncia a presença do salitre . O sabor está longe de ser 
agradavel e o uso deste sal (chamado da terra) produz colicas 
vio lentas a quem não está habituado. 

As terras salinas abrangem um espaço consideravel no valle 
do rio S. Francisco e seus affl uentes. 

Na parte superior de todos os affluentes da margem direita 
do rio S. Francisco a formação dos terrenos sendo identica á 
do rio Salitre, encontram-se commumente cavernas abertas em 
rocha. clllcarea, as quaes geralmente contêm grande quantidade 
de nitrato de potassa. 
· E' esta ainda uma das riquezas naturaes que formará 

objecto de uma indLlstria com a realização de transportes 
economi cos. 1 

Passllndo em r evista as riquezas naturaes aproveitaveis e 
capazes de produzir iodust ri as extractivas, eu tenho prévia segu
ran ça de deixar de mencionar muitos objectos que só podem ser 

' descobertos por pessoas de conhecimentos especiaes que se 
dedicarem ás explorações scientilicas de que é digno o sertão da 
Bahia e com especialidade o importao te rio S. Francisco e 
seos tributarias. 

Fallecendo-me tempo e conhecimentos especiaes, e1;1. só posso 
recommendar como riquezas naturaes encontradas, capazes de 
constituir desde já industrias extraclivas de valor: a manga
beira, o caroá, a carnaúba, o ouro, o cobre e o nitrato de potassa. 

( Antonio MMia ele Oliveircb B'ttlhões .- ESTUDOS PARA O PROLdN
GAMilNTO DA ESTRADA DE FERRO DE S. FRANCISCO. ) 

12 
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• Esta província, uma das mais vnstas do Imperio, é tambem 
ama das mais ricas . Além dos dis tri ctos diamantinos, já 11ssás 
conhecidos, existem mais na prov ínc ia OLllros pmrluctos do r eino 
mineral, que não devem passã r desapercebidos. Em ::28 de Agosto 
de i858, cencedeu-se á Compauhia Mntallurgica do Assuruá 
autorizução para minerar, não ~ó ouro, mas tambern outros metaes, 
no perímetro de quat:ro lcguas. · Em Outubro do mesmo anuo 
fez-se a mesma g-raça a José de Barros Pimentel, para ex tr<~hir 
um mineral betuminoso proprio para o fabrico de gaz e t«mbem 
c.arvão de pedra no rio ·Murahú . 

Exi·ste ainda na mesma província um outro individuo por 
nome FredericQ Halmilton SouthworLh, que obteve tambem 
autorização para exLrahir um mineral proprio para o fabrico de 
gaz, no rio Aracahy. 

Comquanto não exis~a no archivo da secretnria de Elstndo dos 
Negocios da Agricultura · esclarecim eulo algum em relação á 
importancia e abundancia das minas em via de e xplor<~ção e 
lavra, vê-se todavia do que fiei! dito mais acimn que a província 
offerece muito interesse, considerada pelo lado da industria 
mineral . • 

(Pattlo J osé de 0liveira .- i\IIE~10RIA ANNEXA A O REL ATOR IO DO :M!J.'<IS 
TERIO DA AGRICULTURA .) 

• Carvão de pedra magro; identico ao Sphint-coal dos . inglezes, 
sem perytes (ignoramos o local da jazida). Este mineral foi 
remettido ao museu em 1.8ií3 pelo Ministro do Imperio. 

Idem, nas l]la:rgeRs do rio Mnrailú; idem no engenho Colonia, 
Linhito terroso e linllito pyritoso; Marahú, Barcellos e Camomú; 
ide.m na ilha de Itap:1ricn i idem na ilha de S. Gonçalo. 

Stllsto bituminoso; Marahú; idem em Barcellos; idem em 
Camamú; idem em .Arimembeca e fazenda chamada do Tejo; 
i.dem em Marahú. 

Na,phta, Asphalto, Petroleo; nas mesm as jazidas do Schisto
bituminoso e por isso muito abundante na província. 

N. B. Desde i8~~ que José Franci sco Thomnz do Nascimento 
descobi'Ío os schistos bi~uminosos ácirna mencion~dos e as mate
rias que os :Jcompanham. D'ahi pnr diante alguns partieulm·es e 
cremos que com.panhias até se tem dedicarlo á ex tracçào du llêlphta, 
do asphalto e do petroleo que são tbesouros considernveis para o 
pai.z, se o Gov·erno Imperial os quizer utilisar convenientemente.• 

(Ladis.Í:i,o de Souz.a Mello Ne.tto - ME:MOR I A sonrtE os MJNERAES 
COMBUSTIVEIS DO BRAZIL.) 

.<~. Oul\o.- No vall~ 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. 
CoMBUSTIVEL FOSSIL.- Nas vizinhanças de Sento Sé e Bom 

Jardi01 . . 
SALITRE.- Em toda a porção superior rlo valle acima de Urubú 

é muito com01um este mine1·al, impregnando a terra nos Jogares 
em quo o calcareo está expo~to e nas vizinhan~as desses Jogares. 
Encontra-se em maiol' quantidade, especial01ente nas numerosas 
cavernas das camadas de calcareo, apparecendo Lambem ás 
vezes em cavernns existentes no grés . Em muitos Jogares, como 
no riacho. do Salitre, perto do Joazeiro, elle está misturado com 
~ai commum. Em Bom Jesus da Lapa vi um spccimen de carbo
nato dê potassa, que apparece nas terras salitrosas. 

Este sal é ext.rahido em grande e cala para o fabrico da 
polvora, sendo uma parte consideravel do intel'ior do paiz sup
prida por estes depositas; prese ntemente, porém, nenhuma 
porção, que eu saiba, é embarcada para fóra do paiz ou mesmo alé 
o littoral. 
· A quantidade parece ser consideravel, e com facilidade de com

municação a extrac~:ão do salitre póde vir a ser uma importante 
indust1·ia. 

SAL coMMUM. - A secção do rio desde Paulo Aff•1nso até Chique
Chique é r1ca de salinas, e a maior parte das vill;ls e povoações 
nesta secção devem a existencia ao commercio do sal. 

O riacho da Casa Nova, S;mt'Anna, Remanso, Pilão Arcado e 
Chique-Chique são os principaes centros dn trafego. O mais puro 
e claro fi o do Taboleiro, na comarca de Chique-Chique. 

Em 1852, segundo Hal fi eld, existiam 34. salinas, sendo a pro
ducç5o avaliada em 4.000 e 5.000 alqueires . Não pude obter 
dados exactos sobre a producção actual. O sal obtem-se ras
pando a crosta superior das terrae em que elle existe, decoando 
e evaporando 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 parte das salinas uma grande quárlliuade de sulphatos e 
saes de rnngnesia; comtudo, em alguns Jogares é claro e compa
rativam ente puro. 

Os an aos seccos são reputados menos proprios para a prepa
ração do sal, sendo então o producto obtido em muito menor 
quantidade do que. nos annos chuvosos . As salims quando 
exhauridas, egundo dizem, renovam-se passados aJg·uns annos. 

Estes fa ctos conllrmam a conjectura de que o sal é transportado 
para ás salinas pelas aguas das es tações chovo~as, e depositado 
no sólo quando estas aguas, reunidas nas depressões da super
ficie, se evaporam pela época das Sl-'Ccas. 

Elle póde, .portanto, vir ter ás salinas de uma distancia consi
deravel, não devendo a sua origem ser procurada .necessa
riàmente no Jogar ou entre as rochas em que é encontrado. 
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Na cachoeira do Sobradinho e em Hode llas, bem como n'outros 
pontos, as rncbas gne issicas.eslão muita s vezes caberias por uma 
effiorescencia sa lina, existindo em Caissura ma~sas de grés im · 
pregnadas de ~ a I. 

E' possíve l que no ult imo cr,so a rocha tenha no sal um dos 
seus constitu intes originaes; porém esta supposição, no fJrimeir<'l 
caso, é mais forçada e torna- se desnecessaria, porque o sólo are
nos<'l que cobre a rocha está .impregnado de sa l, e a agua, infil
trando-se neste lei to e hum e.clecendo o gneiss, pó de, evaporando-se, 
deixnr um pequeno clepusi lo salino. 

O sal tem a sua origem provavelmente na ser ie de grés em 
que entram schistos marnosos e gesso, a qual, como j~ ohserveC 
se asseme lha muito com as camadas que fornecem sal na Europa 
e nos Estados Unidos. 

Vale a penn examinar es ta se rie cuidadosamente para ·fontes 
salinas, de onde se poderia extrahir o mineral mais economica e 
facilmente do que das proprias salinas . Si ta es fontes existissem 
com ::tbundancia de ngua, poder-se-hia cre~1r uma importante in
dustr ia, que suppriria uma grande região do ccmLro dG Braz.il. 
A ·inclmtria, co mo hoje existe, di.ffici lmente poclerá sobreviver 
quando o r io l'ór aberto ::t uma navegação regular a vapor, 
porque então será poss íve l .importar sal marinho de melhor qua
lidad e e mais barato. 

CALCAHEO. - Excel lentes calcareos, ])er~encentes a var ias ho
risontes geologicos, encontram-se em toda a extensão do volle, e 
já foram descriptos quando ~raLei da geologia. 

A cal rí fabricada em diverso s ponios . A parte média do valle 
é supprida com a que provém de Cl1 ique-Cüique, e a inferior com 
a de Capim Grosso. Encontram-se cxcellentes marmores em va- · 
rios pontos entre Cabrobó c Hodellas, em Cr:muan, perto de Pi
ranhas e na La gôa Fo.ncl~•. perto de· 'fraipú; a sua prineipal im
portancia, porém, se r{i ainda por: muito tempo limitada ao fabrico 
da cal . 

PEDRAS DE CONS'l'HUCÇÃO. - Excellcntes . pedras de coJÍstrucção 
encontram-se por t!)do o va ll e, quer nos Jogares onde são neces
sarias, que.r a uma disllmcia de pouca~ leguas, havendo faci l com
municação por ag·ua . Das cidades actuaes, uma d11s ma is desfa
voravelmente situadns a este respeito é a Barr::t, que se serve de 
pedra transportada pelo Hio Gr11ncle d'uma distancia de cinco 
leguas . O grés é empregado nas cidades ele Penedo e da Barra; 
o gneiss, em toda :' secç:io .desde Propriá até Chique-Cbique; o 
,calcar·eo, na· Januaria . Em Bom Jardim preparam laminas deita
colomito para fornos de mandioca, e embarcam-n'as para outros 
pontos. D'um calcnreo preto, :Jrgiloso e . schis~oso, afuzem em 
Carinhanha lousas, mesas, etc. 

Ou"Enos MrNERAES.- Existem muitos dutros mineraes; porém, 
não promettendo elles importancia economica, é desnecessario 
especil]cal -os aqui. Em Manga do Amador, entre .Carinhanha e 
.Jamwria, ha um leito de .nodulos phosphaticos, que algum dia 
podem ser de va lor como materia fertilisadora ;· e na Ilha do 
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Fogo, em Joazeiro, ha um g rande numero de mineraes interes
santes ao minernlogista, entre os quaes existe o graphito 
impuro. • 

(O·l•ville fl. D e·r·by. - RP.CONUECIMENTO GEOLOGI CO DO V ALLR DO 
S . F R ANCISCO ) . 

: Em 1800, pouco mais ou menos, foi descoberta a grande 
mma de ouro do- Rio Rico -chamado depois - Rio das Eguas 
em consequencia das muitas excursões que os vaqueiros alli fa
ziam em eguas bravias , que encontravam. 

No Jogar do Povoado, isto é, na antiga villa (hoje mudada 
pnra o rio Corrente), tendo os antigos mudado o leito do mesmo rio, 
delle tirarem arrobas de ouro, nos Joga res conhecidos pelos nomes 
de Buraco do Gusmão, Riacho do Cotovello, Tamarana, Riacho 
Vermelho, e tc . , etc. A povoação foi elevada a parochia de Nossa 
Senhora da Gloria do Rio Rico em 1805, e depois a vi lla, com o 
nome de Rio das Eguas. 

Hoje ainda se tir11 d'alli muito ouro, mas as gr:1ndes despeza,s 
q!le a miner ação reclama o tornam muití ssimo caro, sendo além 
dtsso penosos os processos. 

Em 18!!,0, pouco mais ou m enos, descobriu-se a grande lavra 
do - Assurná ,- no termo de Chique-Chique, Jogar, onde está 
hoje a povoação de Santo Iguacio, que deu tambem arrobas de 
ouro .. Esse ouro era muito gr3údo e eu tive em men poder uma 
palheta grossa em fórma de nuvem, com tres dedos quadrados. 

Em 1.842, mais on menos, entre os confins de Chique-Chique 
e Macaúbas, descobriu-se a grande lavra de diamantes das Aroei
ras, donde se extrahiram grandes quantidades de muitos e bons 
diamautes. 

Em i8!(,5, em uma zona de mais de 20 leguas, descobriu-se a 
gr ande .lavra de diamant.es da serra do Sincorá, 20 leguas abaixo 
das nascentes do Paraguassü e junto aos seu s confluentes Un!j,, 
Rio Preto, l\'Incngé, CambucJs, Piabas, Rabudo, Lençóes, Anda
raby, etc., etc . D'ahi sabiram arrobas de diamantes, e surgiram 
a cidade dos Lençóes, a villa de Santa Isabel, a povoação do An
darahy , etc . , etc. 

Em. i81H descobriu-se a grande lavra de diamantes ao sul 
da Bahia, i2leguas acima de Cannav ieir%, no laga r denominado 
do Salobro, duas leguas distante 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 ser o melhor que tem appa
recido. · 
_Além destas, ha outras minns, que se acham abandona!Ias, co~o 

sao as da Comarca das Minas do Rio de Contas, conhec1das antt
gamente pelo nome de Minas do Morro do Fogo, em consequcncia 
de terem os seu s descobridores deitado fogo á matta, afim de 
conllecerem o Jogar em que as mesmas se achavam ; as de Ca-
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tolés, Agua Suja, Maniliocnl, (assim denominado por ser o ouro 
qoasi tão grande como a ma_ndioca), Bom Jesus dos Limõe~, Matto 
Grosso, Paramerim das Creoulas, Brumndinho, Cm:cudo, Cachó, 
Campestre, Carrapato, João Corrêa, Jacobina, Joazeiro, Pa111bú, 
Moribeca , etc., etc. e outras muitas, que exi8tem espalhadas por 
todo o centro da rica e importante provinda da Bahia. • 

(Dr. Catfio Gue?·reiro ele Cast?"O.) 

Minas de carvão de pedra 

Encontra-se o granito no termo da villa de Abrantes, cuja 
mina foi recon hecidn em i816 pelo major élo co rpo de enge
nheiros Guilherme Christ·iano Feldner quando veio do Rio de 
Janeiro verificar o descobrimento do carvão de pedra, e a pezar 
de que pareça ainda por alguma fórma controversa a ex istencia 

·de tal combusti vel nesta província, com tudo os i !lustres · Martins, 
e Spix, cujas obras, de tamanho interesse ao Brazil e á scie•ncia, 
cumpre, até por gratidão nacional, se achassem em todos os 
estabelecimentos Jitterarios do Jmperio, asseguram havei-o, 
apresentando como pertencentes á formação carbonifera (Stein
kolben Formation) as duas grandes bacins terciarias, separadas 
por uma ponte sienitica, que se es tende até o mar, a primeira 
das quaes com eça perto dos Ilbéos, e termina nas proximidades 
da ilha Tinbaré, ou morro de S. Paulo, comprehenaendo a 
segunda a bahia e reconcavo desta cidade, asserção esta que 
todr1via é contestada pelo Dr. Perigot, fundaudo-se em não terem 
aquellas bacias caracter algum dos terJ'en0s carboniferos, na 
formação intermediaria, nem mesmo nos terrenos secundarias 
inferiorPs, onde mais raro se torna encontrar o carvão, deduzindo 
deste principio não pa~sarem de li gnites de boa qualidade os 
descobert0s per F r. Custodio Alves Set"l·ào, director do Museu no 
Rio de J~neiro, e pelo Dr. Manoel Joaquim Fernandes de B~~r-ros, 
cujos productos o vulgo confundiu com o verdadeiro carvão, 
accresceutando, em apoio de semelhante 01~ inião: 1. 0 serem os 
mesmos terrenos compostos de camadas de alluvião e diluvios, 
caracterisados por cantarias vermelhas, massas e pedras so ltas, 
argillns pardas e tambem vermelhas; 2° um systema de camadas 
d'e argilla e de cantaria ; 3° um systema consideravel de cantaria, 
argillas schistosas, contendo lignites, ambar e septarias ; (!,o ter
renos primitivos, consistindo em granito, gneiss, p·rotogynes; 
5o terr,enos plrutonicos, cliorites, serpentinas e porphydos; 6° 
alguns veios de mineraes, e entre estes o consideravel a.cervo de 
ferro oligisto em Copióba. No encontro porém, destas opiniões , 
decidem contra o mesmo P11rigot fnctos anteriores, e a cons i
deração de não haver el'le descido, durante sua breve estada nes ta 
província, a exam es mais aprofundados nos poucos lGJgares que 
visitou, regulando-se pelos prin cipias geo logicos concernentes a 

·tal combustível, cujas tbeorias variam bastantes vezes . 
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Em umn das noites ·de Junho de 18I5 ouvio-so no engenho 
Cabóto um· grande est rondo subterraneo, consecMrio d-e terre
mCito submnrino, e na manhã seguint.e arho12-se desmoron~da, 
e em parte suiJverLida, uma coll1ina n~s proximidades do antigo 
reducto levantnd o na fuz do rio Cotigipe, durante a occapnção 
qos Hollandezes, apparecendo então entre esse desmoronamento 
grandes pedaços de carvão de pedra, pirytes, e molibidenio, cujas 
amostras sendo por diversos particulares enviadas para o Rio 
de Janeiro onde foram submettidas, por deterrnioa~ão regia, ao 
ex11me do referido rnajqr Guilllerme Chistiniano Feldner, derão 
em resullarlos duas qualidades de carvão de pedra, uma superior 
ao melhor conhecido de Inglnterra, e outra rn ais inferior, impor
tand o certo pP trifi c~do c la~sifi cH do no systema de Linneo com a 
denominação de letrantax veg,,tatis o qual servia de auxiliar ll 
form nção do prim eiro, ou qualquer outra, seg undo foi commu
nica do ao goveraador Conde de Arcos, em aviso de 28 ·de No
vembro do 111esmo anno, exp3dido pela secretaria de estado dos 
negocias do interior, determinando-se-l11e em outro aviso de 
1° de Janeiro do nono seguinte, prestasse áquelle Feldner todos 
os auxil os de que elle precisasse, para a commissão de que veiu 
encarr~gndo de investi ga r esse interessonte producto mt11ral, 3 
cujo respeito porém nenhuma outra medida tomou-se, com 
quunto as ulteriores iodag-<~ções dessa commis~ão correspondessem 
em tudo ao predito exame, e seja coost<mte abundar· o mesmo 
ca rvii o em outros differeo tes pontos da proviocia, e nas apro
ximidudes da capital, como a ilha de !Laparica, e o districto de 
Pirajá. • 

(J,qnacio Accioli .- ~1EMORIAS niSTO RICA E POLITICA DA BAHIA . ) 

ANALYSE DO CARVÃO DE PEDRA DA BAHIA 

• Foi examinada uma pequena amostra de carvão de pedra das 
vizinhanças do En genho Colonia, que veio acompanhada por 
outras muito mais volumo~as colhidas nos Joga res vizinhos taes 
como sch istos argila siliciosos, schistos betuminosos, e calcareos 
bretumioosos mui ricos em betumes. 

A amostra de carvão de pedra ,1preseDta os seguintes cara
teres physicos : structura lam P II ~ r; lamellas um pouco c~rv11s, 
fractura conchoide em um sentido, e produzindo esq111rolas 
irregulares em outro · m oito dura em massa, porÃm os fragmentos 
miudos reduzem-se f?a cilmente a um pó preto sem bril-ho, entre
t~nto que os. ~ragmentos grandes têm um !Jrilbo ~egro notav'll e 
-1IVI'emeote Insado ; srrja os dedos, mas nao mamfesta nenhum 
cheiro pela ficção. Peso especifico 1.,9:7. . 

Ardeo mui lentamente ~10 ar livre, sem chamma, e quas1 sem 
fum o, sen tindo- se um leve cheiro de betume; braza pouco bri
lha o te, passando a vei·melllo obscuro a ue 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 forneJ de ·vento. 

No fim de 6 horas de calor intenso, consumia-se lenta mente 
deixando em resíduo tres e meio por cento de cinzas, compostas 
de argillas, oxydos de ferro e carbonato ele cal. Nesta operação o 
fragmento aràeo no principio mui lentam ente; depo is animando-se 
.por augmento da corrente do 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 agglutinação . . 

Submettendo-se á distill ação um outro fragmento da amostra 
do carvão, resultou desta operacão, além de agLw, gazes, e betu
mes, um coke não agglutinado e conservando pouco mais ou 
menos ·a fórma que tinha o fragmento antes da distillnção, e 
uma perda de perto de 1.6 por cento em pezo. Em nenhum dos 
ensaios se apresentou o mais leve indicio da existencia de sulphu
retos de ferro. 
· E' mui difficil fazer distincções perfeitas, e que satisfação a 
todos, entre o grande numero de especies e variedades dos com
bustíveis que se encontram nos terrenos de transicção e secun
daria, qualificaria a amostra examinada como num autlwacite co
mum seguindo a classificação de Berthier, se todos os seus ca· 
racteres fossem identicos aos que indica este autor ; mas cbmo 
isto não acontece, denominai-o-hei ccwvc7:o de pedra mcb_q?·o, se
guindo a classificação de Horoteu, porque es ta denominnção 
indica perfeitamente os seus usos metallurgicos. Finalm ente, 
como quasi todo o carvão de pedra que se consome no Brazil 
vem da Inglaterra, ·para que se possa comparar o da Bahia com 
algum das 'especies conhecidas nos nossos mercados, direi que 
o desta província o:fferece grande analogra com· o Spliutcoal dos 
Inglezes. 

Si o carvão de pedra examinado tem o defeito de arder com 
ditliculdade, em ·compensação tem a vantagem de não eonter py-
ri~ . 

E' provavel, como acontece em muitas minas deste procioso 
combustível, que mais profundamente elle se torne mais gordo, 
e portanto mais proprio para ser empregado em , maior numero 
de vezes; é possível tambem que se encontre misturado com py· 
rites em outras camadas ; mas, como a êlmostra elo carvão de 
pedra do. Engenbg Colonia, nem as outras que se encontraram no 
mesmo deposito, contêm o menor a~omo de sulphureto de ferro, 
póde considerar-se isto como um excellente indicio de que não 
se encontrará esta substancia nociva, ao menos no deposito donde 
foram extrahidas estas amostras. • 

(SOS!EDADE' VELLOZ!AN A • ) 
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Mina de graphi-to e:tn. Abran-tes 

• Junto á villa de Abrantes, sete leguas ao. norte da cidade da 
Bahia, ex iste. uma excell ente mina de graphito, desceb erta em 1.816 
p elo mnjores de engenheiros Guilherme Christiano F eldnet· e Luiz 
d' Arlencourt, quando por esse anuo foram na descoberta de minas 
de can''lo de pedra, sendo esta mina de grapllito o 7° lagar do 
mundo, onde se sabe que existe e se extrahe o dito mineral. 

E' tão precioso o graphito, que com elle se Faz uma excellente 
composição para conset·var e preseryar d<tS injurias do tempo 
toda a obra de Ferro. Os inglezes têm delle tirado grandes van
ta gens, e lhe devem o bom estado da sua artilharia, pela untura 
CJUe de mezes em mezes dão ás peças e a todns as machinas de 
ferro, o que até diminue considerave lmente o attl'icto. Do mesmo 
minernl se fabricam es lapis de diversas côres e qualidade. 
Untam-se Lambem á pedaços de couro, para assentar o fio das na
valhas de barba e outros instrumentos cortantes. > 

(Do IJn;:;;i l H,is tO?'ico). 

Mina de :f'erro na serra da Conceição~ 
Hq.nicipio da Cachoeira 

• Este mineral se acha em camadas que têm a sua direcção de 
léste para oéste, com pouca differença, ou vi ce-versa, e que têm 
a sua maior grossura junto ao pequeno regato Cagi, atraz da casa 
de um mulato chamado Virissimo. 

O plano de .utilidade, que póde dar este mineral, não eleve ser 
traçado sem se proceder ás explorações seguintes : 

:ta. Faz-se incliSj)ensavel ter provas do dito mineral, para se 
avaliar e conhecer quanto dá por cento em ferro limpo. Para este 
:fim se trouxeram pedaços do mesmo, que foram sufficientes para as 
provas, além das que entreguei ao governo da Bahia para o mesmo 
efl'eilo; 

2•. E' preciso observar alé que proFundidade chegam as cama
das, sem o que não será possivel conhecer a riqueza do mesmo 
mineral no seu maior fundo, nem tão pouco si o trabalho se póde 
fazer a cél) aberto ; 

::-li o resultado destes exames, que devem ser feitos com o maior 
cuidado, provarem que o estabelecimento de uilla fabrica para 
fundição do dito metal póde dar prO\'eito, affirmo que em todo o 
Brazil não haverá uma situação melhor para se estabelecer uma 
fundição de ferro, pois tem a grande vantagem da facilidade de 
se conduzirem as obras feitas do mesmo meta l pelo rio, a·té en
trarem em uma das cidades mais centraes da cesta do Brazil, o 
que poupa a grande despeza de estrad11s, que em outras partes 
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seria preciso abrir; accrescendo, de mais a mais, o magnífico local 
e proporções para u est;.belecjnJento. A uma legun, com pouca 
dilferença, na povo<Jçào de Belern, ex i ~ te uma f;; zend a perten
cente a EI-Rei, nn qunl ha um convento, que foi dos Jesuítas, que 
póde servit• de quartel aos artífi ces ; na mesma fazenda se póde 
estabelecer a fundi ç·ão: ella tem um reservntorio· de agua, que 
póde ser augmentado :1té ao ponto que se julgar necessario par'l 
conter as precisas aguas ao trabalho; tamiJem ha uma grande 
maLta virgem, QU E'\ póde forne ce r o carvão . De tudo isto concluo 
que é este Jo gar a todos os respeitos mui proprio para o estabele
cimento ela fundi ção, e querendo- se formnr esta junto ao rio, 
des lP. com bnstn nte fac ilidade se podem ex trahir as aguas e en
canal-ag para os trabalhos. 

Des tes dous logares em que a fabrica póde ser estabelecida se 
deve e~coll1 er o mais vantajoso, tomando-.se em considern çiio , ou 
a conducção do mineral para Belérn ou a do carvão para o Jogar 
i unto no rio ; e tnmbem as utilidad,,s, que rr<s ultnm das doas 
localidades, attentas as circumstancias, que offerece cada uma. 

Quanto aos capit<1es neces:wrios para este es tabelecim ento, não 
é ditlici l obterem-se nas vizinhan ças de uma cidadtl tão opulenta, 
da quHI os habitantes mostram um g-rande patriotismo e desen
volvem um respe itf1vel espírito naciomd, dependente sóm eute de 
haver Sua Mages tade por bem de tomar deiJaixo de sua re~ l pro· 
tecção um t~l es ta be l ecimento , para que ell e se torne de grand e pro
veito; concedendo unica mente o terreno que póde tir;1r o f1' ucto 
do imposto, . que fõr se rvido estabel ecer; não sendo em se u 
começo precisas grand es despezas, pois que se póde empre.ga r o 
trabalho em se al'l'anjar o preciso para se fundirem varias cousns 
nccessarios a um tão grande numero de engenhos e outras fa
bricas, ass im como peças de artilharia, balas, etc. etc., e depois 
com os lucros do mesmo estabelecimento se entrará no trabalho 
do ferro batido OLl refinado. 

Entendo poder assevernr que naquella cidade se encontrará 
um sufficiente numero de accionistas para o fornecimento do seu 
prim eiro fundo; não sendo jamais a ditl.l fundi ção levantada e 
sustentada por conta da Rea l F'~zenda, e sim pela Comp;mhia dos 
mesmos accionistns, com um director proprio aos trabalhos. 
As vantagens qne deste es tabelecimento rPsultam ao Estado são tão 
claras, que .i ulgo ocioso expenrler razões , que as com provem. 
São precisos, é verdad fl , trab;dharlores, qu ~ se não acham na 
Bnhia ; mas este incr.nveniente póde-se remediar, por isso que, 
havendo"-me Sua Magest;1de concedido li cença de dous a unos para 
ir a minh a patria, terei o maior contentamento, si eu fôr encarre
gado de procurar ns homens necessarios, e desde já ren o neio a 
todas e quaesquer gratificações e transporte de minha pessf1a,depois 
que chegar á Allemanha,até ás des pezasque tenha precisão de fazer 
ne~ te . serviço, satisfazendo-me sóm enLe que Sua Magestade se 
di i!ne de continu<.~r· rue os mesmos veneim entos, que actua lmen te 
tenho ; comprom et tAn do-me na b·oa escolha dos individuas pro
prios para esses trabalhos, pois tenho a pratica precisa e conhe· 
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cimento do p ::~ i z onde se deve fazer a dita escolha, e para que um 
tão util es tabelec imento não so[Jra nem a espera de ehegn rem os 
operarias da Allemanha par;~ ~e poder começa r, julgo ser mui to 
bom passar em Portug-al, donde posso tirar s ufficiente numero 
para se .dHr pri ocip io á ob ra , po de ndo fi car encarreg<Jdo o Te~enle 
Luiz d' 1\rlencourt da inspeccão sobre es ta gente, para o cru e o JUlgo 
mui c a paz . • 

Sendo Sua Ma gestade servido de attender á minha proposta, 
espero em Fazr r a graça de ordenH que Feja pago de meus s.oldos 
pela Junta da Real Fnzenda da Bahi n. pois len ho naquella CJdade 
um patl'icio negocinnt e, que ~e encarrrga da cobrança e remessa 
dos me~mos , o que me faz todo o nrranj o. 

Em consequencia do exposto, fi co· Psperando as ord ens e in
str ueções necessarias da Secretar ia de Estado competente . • 

(Guilherme Ch?•istiano Feline>• .- S ARGENT O- MÓ R DE AR TILII AR.IA, 
ADDlD O D O ESTADO MAIOR DO EXERCITO .) 

Jazidas llletalicas na serra da Borracha 

• Illm. Ex . Sr .- Vindo a esta cidade, o ca pitão-mór das Orde
nanças da vill a de Jac:obioa me participou que no logn r da Serra 
das Borrncbas, pertPnc.,nte àquella com<1rca, lhe co nslava que se 
tio bam de~cob e rtu varias min as e meta es . 

Esta n ti cia me fez escrever ao Ouv idor da refer ida comarca, 
ord enando-lhe que passase immediatamenLe á dita SetTa das 
Borrachas, l>~ ra exa minar com toda a individuação o que hou
vesse a cs tP. respeito, remettend o-me as amos tras do que se ti · 
vesse acha rlo D<"Stas nova s minas, declnrando a sua · nl>undancia 
em qualquer dos sobreditos mrtaes e miAeraes . 

O mesmo c11p it~ o-mór me disse qu e no s1tio chamado- Mundo 
Novo - da mencionada comarca, t inha um clerigo minor ista des
coberto uma ou dulls betlls de prat~ na ter ra defronte do arraia l 
de Nossa Senhora da Saude, e que o dito clerigo manifes t<•ra já 
este descobrim ento ao ouvidor ; a es te ministro ordenei igual
mente que exam inasse esta ~erra , e de tudo o que achasse me 
désse promptamente conta, para ser presenle a Sua Ma · 
gestade. . 

A resposta desta s ordens sobre tão import:mte materw ainda 
não me chegou , nem cabe no ll:'mpo chegar, pela di stancin em 
que se acha o sobredito ou v i dor em corre i ~ão ; porém tive uma 
carta do Juiz Ordinario da v ill a da Jacobina, em que me dá conta 
de se ter ex trabidn prata e cobre na mesma .3erra das Borrachas, 
como V. S. verá da di la carta, que rem etto com este offi cio. 

Ha pouco tempo qu e me mandou o ca piliio-mór de om dos 
terços des ta cidade, Chr istovão da Rocbu Pitta, umas poucns de 
pedras tiradas da sobredita Serra das Borrac has , de. uma dellas 
que não pesava mais que quatro oitavas e trinta e tres grãos 



188 PROVINCIA. 

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 del1as se tiraram quarenta e seis grãos 
de cobre, que tamlJem remetto. 

Estas ex.J!leriencias me dão fundamento para esperar. que, com 
effeito, se ache abundancia de cobre ua dita serr(l; tudo o mais 
que me constar sobre es tes novos descobrimentos participarei n 
V. Ex. na primeira occasião.- Deus Guardé a V. Ex.- Bahia, 
em 31 de Janeiro de 1783.- Illm. e Exm. Sr. Martinho de 
Mello e Castro. •- llfa?·qtlez de Valençct. 

• 111m. e Exm. Sr .- Na cliligencia que se fez ,'1em virtude da 
Ordem de 1.11 de Setembro de 1.782. no districto onde foi extra · 
hido o cobre, para ver si se descobria alguma mina delle ou de 
ferro, se achou outra porção do mesmo cobre, QL1C o Dr . Juiz de 
Fóra da villa da Cachoeira já me entregou, o qual quero eu mesmo 
ser quem o apresente {t V. Ex. com o mappa topographico 
daquelle districto. E lle foi tintdo junto ao lagar em que se des· 
cobriu o primeiro, e pesa urna arro)Ja, uma libra e dez onças, e 
entre algumas pequenas pedras, que tambem agora se desco
brirDm no dito lagar, mandei ensaiDr na casa da moeda uma que 
pesava uma onça, e no ensaio que se lhe fez produziu duas oitavas 
e cincoen ta e dous. grãos de cobre em um granete, tendo de 
quebra cinco oitavas e vinte grãos . · 

T11mbem acaso se ach11rnm no (flencionaclo Jogar uns grãos de 
ouro em pó de folh eta miuda, e tirando-se nove para se fundiram, 
ficaram em oito, tendo d~ toque, pelo ensaio que se lb.e fez, vinte 
e tres quilates e tres oitavas. 

Todas estas experiencias se fizeram em minha presença, e re· 
metto a v. Ex. o papel junto, do ensaiador ela moeda, Clemente 
Alve's de Aguiar, em que declara o que eu sobre ell as tenho re
latado a v. Ex., 

Deus Guarde a V. Ex. - Illm. e Exm. Sr.- Martinho de 
Mello e Castro.- ll'Iarquez de Valença. 

Minas na Serra da Borracha~ Itapicurú 
e Cachoeira 

• Carta Régia. D. Fernando José de Portugal, elo meu Con-
selho, governador. e capitão general da cap itania da Bab.ia : Eu 
a Rainha vos envio muito saudar . Sendo - me presente por pnrte 
de Francisco Agostinho Gomes uma representação, em que, pro· 
pondo-se a es tabelecer, pela casa' de commertio que tem nesta 
cidade, uma companhia para escava(iã.o das minas de cobre e 
ferro, me suppl icava que concedesse á dita companhia, por ses
maria, os terrenos das minas de cobre da Serra· da Borraclw, todo 
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o lo gt~ r em que ell e se descobri r na enseada ·da Vasa Barris, o das 
minas de cobre da Cachoeira, os das minas ele ferro em Itapicurú 
e os que se acharem 11as vizinbaças da sobredita Serra da Bor
racha, com as matas que se pedi rem, adjacentes aos mesmos 
ten enos, pnra dellas se poder extra h ir o carvão necessario, 
concedendo-se-lhe tnmbem, quaudo teniJa lugar a venda dos 
m~tos, que a Misericordia possue no di s tricto da villn da Ca
choeira, a preferencia para sua compra; e finalmente alguns pri
vilegios, e util estt1belecimento _; c tornando em cons ideração todo 
o r eferido, e a gr~nde utilidade que nec:essn ri amente ha de r e
sultar elo mesmo estabeleci meu to ao meu real ser v iço, e ao bem 
publico, não só ela Capitania da B~hia, e mais domínios de minha 
r enl corôa, principalmente na occ:asião actual, ·em que tem 
subido a um alto preço o valor desses metaes, que são tão nec:es
sarios á agricnllura. ás artes, e á navegnção: sou servida orde
nar-vo que nomeeis um magis trado, e um oillcial de artilharia, 
para que exam in em todos os terrenos e matos que o supplicante 
pretende, e que o faça es logo marcar e delinear, pnra que se co 
n beça n extensão de cada um delles, e os limites que hão de ter 
em cada districto, averi guando Lambem si ha alguma data nnle
rior, que se opponha a esta nova concessão, e si a companllia tem 
os fundos e cabedaes necessarios para a realização de uma tão 
grande empreza; e ha incompatibilidade em projectar trabalhos 
tão importantes, em sitias t5o remotos uns dos outros, afim de 
que se evite o prejuizo . que póde resultar de ficarem estes sacri
ficados itquelles, enean·egando-vos de fazet· subir a minha real 
presença pela secretaria de estado dos negocias da marioba, e 
domínios ultramarinos a informação que se comeguir de um tal 
exame, e averigu~ção, para se julgar e ha inconveniente em 
conceder a graça que o supplicante so licita, debaixo elas condi
ções expostas nesta Ce rta .ttegia, e em sua representação, que 
ta rn bem vos mando rernetter. 

E no caso de que se verifique a possibi lidade tanto das con 
cessões ped idas, como dos necessarios cabedaes da companhia 
para es te esta belecimento, e não havendo inconveniente do meu 
real servigo, ou do bem publico, vos nutorizo para que passeis 
Jogo, no meu real nome, a fnzer um contrato com a mesma 
companhia, debaixo das seguintes condições. Que, além dos so
breditos terrenos, que lhe !'orem do ados, eml]uanto trabalharem 
as mesmas minas, será permittida á companhia arrematar em 
-praça .publica, co m preferrncia tanto por tanto a qu11lquer 
lançador, as matas que a Misericordia possue no distrieto da 
vil la de Cacboeira, no caso de que esta seja obrigada a alienai-as, 
ou as venda voluntariamente: qlle se lhe venda a polvora de 

r que necessitarem as millas, pelo preço que se aj ustar, c que será 
aquelle a que a m esma sahir á real fazenda, posto na cidnde da 
Babia; que a companhia será isenta de pagar direitos não só 
de todo o ferro, aço, enxofr'e, de que necessitar para os trabalhos 
das minas, ma de todos os escravos até ao numero de dons mil, 
COIJ?.tanto, porém, ·que sejão empregados nos ditos trabalhos, e 
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que se obrigue n priga r o tresdobro por cada escravo que vender, 
dos que introduzir, sern paga.r direitos, para o trabn lb o das 
minas, sem licençn parti cul 11 r vo,;sa para o mesmo fim, no qual 
caso só pagará os direitos que estão es tabelecidos para todos os de 
que a co mpanhia fizer venda, o que tnmbem vos encarrego de 
vigiar co m n ma ior actividade e exacção; que igualmente será 
isen tt!l de todo e qualquer direito o ferro e cobre, extrallido 
de.stas minas por espaço de dez annos, e findo este termo, 
fic11rá a companhia obri fÇ ada a pa gar á minha rea l 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 
exa minar os livros da mesma companhia, o que o me~mo go
vernndor deverá por si fa ze r, quando o julga r conveniente, e 
que poderá a companhiCJ m;~ndar vir de fóra do reino Lodos os 
homens habeis , que considen1r necessarins para o trabn lbo das 
minlls, para o qu' : lhe concederá toda a precisa prutecção: o que o 
govern ndor e capitão general desta ca pi tani a fix:;1rá, de arcô rdo 
com a oompanhi:1, os limites den tro dos distridos das datas que 
lhe forem concedidas, nns qm1es ninguem poderá exLrah,ir mi
neraes, sem licença, nem fundil-os seo5o por fórmas da com
pan hia , á qual ficn rá livre o poder pactuar os preços por que 
ha de comprar o mineral, seg-undo o seu va lor intrínseco, dedu
zidas as despezas da fundi ção, podendo só recorrer á autoridade 
do mag istrado para fixnr es te pmço, quando a avenra não puder 
ser voluntaria e a contento d~ parte: que no cnso que se ac ll em, 
em algo Ll1 dos terrenos concedidos, ga lerias ou minas de prata 
e chumbo, se entenderão as mesmas comprebendidas nesta con
cessão, sendo obrigada a compan hia a trabalhal-as lo!.("o que se 
descobrirem, e n pagar á minha renl corôa o quinto do seu 
rendimento: que igua lmente fixareis o termo em que, não tra
pa lllandu a companhia as minas que lhe são concedidas, perderá 
as datas d:1 s mesmas, que poderão então ser dadas a quem 
melhor as fac~ va ler : que, finalmunte, será permittido á com
pa·nhia, na fórma da sua suppli ca, o poder erigir ao príncipe do 
Brazil, meu muito amudo e prezado filho , um a estatua, que, 
per·pe tuando á mais remot.a posterid ade o reconl1ecimento da 
mesma companh ia, e de t11dos os meus vassa llos, seja um monu
men~o da incorrupta fidelidade da naçiio Portugueza. 

UltimHm ente vos ord eno que logo que conc luirdes es te con
trato, com as condições aqui apontadas, me remettaes uma co
pia delle, para ser sanccionado com a minha real approva ção, e 
conferir á comp:m hia todas as doações da Jór·ma e modo que se 
ajustar, con forme for ut1l :10 meu real st: rviço, o que assim 
comprireis.-Escripta no Palacio de QuPluz ·l :tl de Julho de :1.799.• 
- PRINCIPE-- Para D- Fernando José de Portugal. 
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Minas de pt•ata 

• No reinado d'EI Rei D. J.oão V oiier eceu-se um celebre Sole
dade a mostrar copiosas minns de prata no interior, 'l troco de 
uma sesmaria, que seg- uramente abn1ngia a terça parte da capi
tania, no que foi attend ido; conhecida, porém, a fraudulen cia do 
homem, que, sem mostra r ao menos sign;•es do prom ettido, se 
havia aposs::do de uma vasta extens<io ·do melhor terreno, e 
o ia r t-lpa rtindo com seus parentes, deu o Soberono por nullo o 
contrato, para felicidade do Povo . • 

• He nos talentos grandes, a quem os Príncipes encarregão o 
Governo das porções da Monarchia, cega a aocia de augmental-as, 
e nos in l'eriores tambem cego o desejo das ri!] uezas, e das honras ; 
deste concurso de cegueiras differeutes res ultou um faeto, para 
engnno perigoso, para verdade contingente. Veio á Cirtade da 
Bahia um morador do sertão, c11jas experiencias e l)!'oced imentos 
poderão :•bonur as suas attestt~ções. Informou ao Governador 
Affonso Furtado t&r descoberto grand iosas minas de prata, em 
parte mui lo diversa da em que se presum ia as achara Roberio 
Dias, e com a abundancia, que este as promettera em Castella . 

Assegurava o descobrimento, mostraudo umas barrt~tas , que 
dizia fundira das pedras, que de lla tirara, affirmando ser o ren
dimento igual ao das mais rica;; minas das Inllias de Hespanba. 
Pedia mf\rcàs, e offerecia mostrai-as; se n esta noticia delinquio 
de ousado, nào deixou o Govemador de peccar de li l!eiro, l,or
que, sem outr•• maior segur11nça ou exnmo, lhe deo inteiro cre
dito, segur••ndo-lhe d;• grandeza Real premio :1\'antajado. 

Detreminou logo mnndar esta noticia ~o Serenissimo Senhor 
Prmcipe D. Pedro, enviando corn ell a a João Fur:wdo de Mendonça 
seu filho, e f:•zendo-o emb <Hc:Jr com algum<1S pes oas de di
stinção que, em applauso da nnvidnde, quiseram naquella ocr·asião 
passa r á Côrte a diversos fins, em um navio, que mnndara o 
Governador <rppar+-' lh ar. Feito prestes, sahio da barra da Bahia 
eom espectacão ddf,•rente da fortuna, e tormenta, que experi 
mentou, porque naufraga ndo na costa de Peniche, se perderam 
qua!;i todos os uavegantes. 

Enl.re os poucus que naufragaram, se salvou João Furt:r do, 
e pas-ando a LL-;boa, pen).id ;1s no nnufragio as mostras e cartas 
que enviava . eu Pai, a~ soube representar com taes expressões 
do que con ti obam, e da certAza da nova, que se rernetteram 
Io!.!o á Bahia todas as causas necessarias para a fabrica daquelle 
descobrimento. 
J Quando clwgaram, era faiiE'cido nD sertão o chamado Desco
bridor das .tl'linas, .e por mais diligencias que obrara Affonso 
Furtado, mandando pesso<1s intelligeutes 1~ara indagnrem o lagar 
em que as ac.bara, ou não puderam descobrir confessando inge
nuamente as da sua fam.ilia, {)S seus allia!fos e vizinhos que ·hão 
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sabiam . Nesta entrada, que se fez ao Sertão, se 0escobri1·.am 
finis~im as pedras ametbistas de mui viva côr rôxa. e u~rw s top3z1os, 
de perfeito côe amarella; umas e outras mut l' IJ <lS ~ resplan
descentes, e delles se fizeram prec isos anneis na Bahia e se re-
metteram muitas a Por tugal. ... 

Acharam- se diap banos e purissimos crystaes de pedaços tao 
grandes, que de.ll es se pud eram ];IVrar peças imporlantes; e posto 
que des te gene ro na Bahia se não faz negocio para se f:requontar~m 
as minas em que esWo, <~ inda assi m os caminhantes , que. a vanos 
fins das su<Js jornadas passam por ella s, sempre as traz_e~, . do 
que resulta levarem muitas sem que a q uautidade lhes dHnmua 
a estimação. • 

( Rochc~ Pitta,. - ~m~·IOP.TA DA AM8RICA PORTUGUE'ZA . ) 

« Lê-se na Historict dct Ame1·ica Po1·tttgueza, por Sebastião da 
Rocha Pitta, no Liv. 3° § 89 e seguinte~, que no anno de 1.591. , 
cheg·ara de Li sbôa . á B~ h ia o governador e ca pitão general 
D. Francisco de Souza. Trazia a mercê do tHulo de Marquez das 
Minas, si se descobrissem as que Roberio Dias tinha ido pro-
metler a Gaste! la . · 

Foi fama mui recebida que Robet·i o Dias, um dos moradorr.s 
principaes e dos mais poderosos da Bahia, descendente de Ca
tharina Alvares, tinh a uma baixella e todo o serviço da sua ca
pella de finíssima prata, tirada de minas que se ac haram nas suas 
terras; esta opinião se verifi cou depois com a reso luç;ão de Ro
herio Dias, porque, sabendo ser j á publica es ta notici a, que muito 
tempo occultara, passo1.1 a Madrid e offereceu a El-Rei mais 
prata no Brasil do que Bilbáo dava ferro em Biscaya, se lhe 
concedesse a mercê do tiLulo de Marquez das Minas. 

Não é justo que mereça conseguir os prem ias quem, nos reque
rimen tos, pede mpis do que se lh e deve conceder. Este titulo se 
conferio a D. Francisco de Sou za, que se ~chava naque ila oôrte 
provido no governo geral do Bra zil , e a Ro iJerio Dias o Jogar de 
administrador das mina s, com outras promessas; das quaes 
pouco sat isfeito, vo ltou á Bahia na mesma oocasião, em que 
vinha o governa dor, com cuja li cença fôra pa ra as suas te rras a 
esperai-o, e prevenir o descobrimento ou o desvaneeel -o, e a 
fruslar -lhe a jornada ; brevemente a fez D. F'rancisco de Souza 
com todas as prevenções e 'ins trumentos -precisos para aquella 
dili genc ia ~mas Rob erio Dias o encaminhou por rumos tão rli
versos (havendo ])l' imeiro feito encobrir os outros) que não foi 
possivel ao gov~rn11dor, nem a toda aquella comitiva achar rastos 
das minas, qur. ti nlw a~se g u·rado. . 

Este engano, ou se julgasse commettido na promessa ou na 
execução, dissimulou o governador D. Francisco de Souzn, em
quanto dava conta a El-Rei, e sem duvida ex primentaria Roberio 
Dias o merecido castigo, si antes de chegar a ordem Real não 
houvera faHecido (na prisão), deixando aquellas esperadas minas 
occultas, até aos seus proximos herdeiros. 
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Esla noticia accenuou os desejos de muita gen te,, que por di
versas vezes penetraram o sertfío com suas bandem1s, em de
manda das riquezas occ u!Las. Sabíamos que ultimamente de 
Minas Gera es uma banda de descobridores se entranllaram por 
mui to tempo nas demas matas, donde tambem voHaram sem 
fel iz successo, cuja cmpreza foi bastantemente satyrisada em 
poemeto pelo jogrn l P. Silverio da Paraopeba; mas tambem 
sabia mos· da existencia do t'elator io, que adiante damos á luz, e 
11 Lle fàra guard~rlo com muito segredo pelos que ainda espe
rav :~m fazer ttío rico descobriu1 ento. Encontrou por fim o nosso 
sacio, o Sr. Lagos, o desejadu mauuscripto na livraria publica 
desta côrtc, mas damnilicado pelo cupim, que nos privou de 
muitas palavras, co.mo se pódo vet' nas lacunas do nosso im 
presso, conservado na mesma figura do estrago que fizera e~se 
insecto no manuscripto mencionado. 

Como a noticia, que agora damos ao publico, é assás interes
sante, por ser um indicio, que em factos de bistoria póde con
duzir a grandes descobe;·tas, nós a estampamos tal e qual foi 
encontrada, sem emittir o menor juizo . 

"Relação historica de uma occulta e grande povoação an tiquis
sima, sem moradores , que se descobriu no anuo de 1753 . 

Em Arnerica ... . .... ... . . . .. . .. . . .... ... .. .. .. ' J ' ••• •• , ••• • 

nos in teriores • .. . . . .. . ........... . .. . . .. . . .. . . .... . . . . . . .. .. . 
con tiguos aos . . .. . . · . ... . ........ . . .. . . . . . . . .. . . . ... ... ..... . 
Mestre de Can .. .. .. . ....... . . . ... ....... .. ... ... . ..... . ..... . 
e sua comitiva, havendo 10 annos que viajava pelos sertões, a ver 
se descqbria as decantadas minas do prata do grande descobridor 
Moribeca, que por culpa de um governador se não fizeram pa
tentes, pois queria usurpar-lhe esta glori~, e o teve preso na 
Bahia até morrer, e ficaram por él escobrit·. Veio es ta noticia ao 
Rio de Janeiro em principio do anno de 175~.)) 

«Depois de uma larga e importuna peregrinação, incitados da 
insaciavel cobiça do ouro e quasi perdidos em muitos annos 
por es te vastí ssimo se rtão, descobrimos uma cordilheira etberea, 
e que servia de throno ao vento, ás mesmas estrellas; o luzimento 
que de longe se admirava, principalmenie quando o sol fazia im
pressão no crystal de que era com posta, formando uma vista tão 
grande e agradavel, que ninguem daquell es reJlexos podia afas 
tar os olhos ; entrou a chover antes de entrarmos a registrar esta 
crystalina maravilha, e v íamos sobre a terra escalvada correr as 
aguas precipitando-se dos ultos rochedos, parecendo-nos como a 
neve, fe!·ida pelos ~a~os do sol, pelas agradaveis vistas daquelle 
..... u1na se reluzJrta .. . . . ....... . . . .• .. . .. .. ... . . . ..... . .•. 

d.~~ ·;i~~~: ~ - ; ·t~-~~-q~úii·. ·. ·. ·. ·. · ci~ · te~p~: ~~~ · ~~s·~l~~~~~ ~- i~ve; ii~ 
gar aquelles montes, sem embaraço algum de mattas ou rios, que· 
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nos difficultasse o transito; porém, circulando as montanhas, nós 
achamos 'passo franco para ex:ecu ta r mos a resolução de a com m et
termos estes Alpes e Pyreneos Brazilicos, resultando-nos deste 
desengano uma inexp li cave l tristeza. 

Abarracados nós, e com o desigoio de retrocedermos no dia 
seguinte, succedeu correr um negro, andando á lenha, a um 
veado branco que viu, e descobrir por este ncaso o caminho entre 
duas serras, que pareciam cortDdas por artiâcio e não· pela na 
tureza: com o alvoroço dessa novidade principiamos a sub ir, 
achando muita pedra solta e amontoada, per onde julgamos ser 
calca4a, 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 causa de legua e meia uma povoacão grande per
suadindo-nos pelo dilatado das figuras ser alguma cidade da 
côrte do Brazil ; descemos logo ao valle com a cautela . . .. .. .. . 
seria em semelhante caso, mandando explor ............ gar a 
qualidade: . ...... e si bem quo reparam . . .... .. fuminés, sendo 
este um dos signaes evidentes das povoacões. 

Estivemos dous dias esperando aos exploradores para o fim 
quanto muito .dese.i.avamos, e só ouvíamos cantar ga llos para 
ajuizar que havta allt povoadores ; até que c~hegaram os nossos 
desenganados de que não havia morildores, ficanclo todos confusos: 
resolveu-se depois um indio da nossa comitiva a entrar a todo o 
riscó, e com p1·ecaução ; mas tornando assombrado, affirmou-nos 
não achar nem descobrir rasto de pessoa alguma ; este caso nos 
fez confundir, de sorte que não acreditamos pelo que viamos de 
domicilios, e assim se arrojaram todos os exploradores a ir se
guindo os passos do índio. 

Vieram confirmando o referido depoimento de não haver povo 
e ass im nos determinamos todos a entrar com armas por esta 
povoação, em uma madrugada, sen1 haver quem nos sahisse ao 
encontro ·a impedir os passos e não achamos omro caminho 
senão o unico que tem a grande povoação cuja entrada é por tres 
arcos de grande alLura, o do meio é maior e os dous dos lados 
são mais pequenos; sobre o grande e principal divisamos lettras 
que se não podaram 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 j á 
dene.,.ridas; só .•.... .. inscripções nbertas todas .......... estas 
são baixas, defei .... . - nas notando que pela regularid;Jde e 
symetria com que estão fe itas, parer:e uma só propriedade de 
casas sendo em realidade muitas, e algumns com seus terrados 
·descobertos e sem telha, porque os tectos são de ladrilhú requei
mado uns, e de Iages out.ros. 

Corremos com bastante pavor algumas casas, em nenhuma 
achamos vestígios de alfaias, nem moveis, que podessemos pelo 
uso e trato conhecer a qualidade dos naturaes : as casas são todas 
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escuras no interior e apenas têm uma escassa luz, e como são 
abobadas . resôavarn os echos dos que fallavarn e as mesmas 
vozes atemorizavam. 

Passada e vista a rua de bom comprimento, demos em urna 
praça regular e no meio de lla uma columna de pedra preta 
de grandeza extraordinaria e sobre ella uma estatua de homem 
ord inario, com urna 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 urna 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 principa I de algum senhor da terra, faz um grande salão na 
entrada e ainda com medo não corremos todas as ca. . .. sendo 
tantas e os retr~t. .. ,. . zeram formar algum .. . ... mara achamos 
bu . . ... massa de extraordin .. . ... soas lhe custavam o levan-
tai-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, corôada de louro ; representa 
pessoa de pouca idade, sem barba, com uma banda 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 vestígios bem mostra que foi templo, porque 
ainda conserva parte do ~'eu magnilico 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 
descreve l-os . 

Segue-se a este edilicio uma grande parte de povoações todas 
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, umas 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 arrebatadamente um caudaloso rio 
largo e espaçoso, com algumas margens, que o fazem muito 
ag-radavel á vista: terá de largura H a 1.2 braças, sem voltas con
sider~veis, limpas nas margens de arvoredos e troncos, que as 
inundações costumam trazer ; sondamos a sua altura e achamos 
nas partes mais profundas i5 :Jté 1.6 braças. Da parte d'além tudo 
são campos muito viçosos e com tanta v11riedade de flores, que pa
rece andou a natureza mais cuidadosa por estas partes, fazendo 
produzir os mais mimosos campos de Flora: admiram·os tambem 
algumas lagôas todas cheias de arroz, de que nos aproveitamos, e 
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tambem dos innumeraveis bandos de patos, que se criam na fer
tilidade destes campos, sem B.os ser difficil o caçai-os sem chumbo, 
mas sim á mãos. 

Tres dias caminhamos rio abaixo, e topamos uma catadupa de 
tanto estrondo pela força das nguas e resistencia no Joga r que 
julgamos o não faziam maior as bôcas do decantado Nilo: depois 
deste salto espraia de tal sorte o rio que parece o grande Oceano. 
E' todo cheio de penínsulas, cobertas de verde relva, com ::IlgL1· 
mas arvores disper&a:; que fazem ..... davcl. Aqui achamos .... 
a falta delle se nos . .... ta variedade de caça .... tros mui tos 
animaes creados sem caçadores que os corram e os per
sigam. 

Da parte do Oriente desta catndupa nchamos varias subcavões e 
medonhas covas, fazendo -se experiencia d3 sua profundidade com 
muitas cordas; as quaes por muis compridos que fossem, nunc<l 
podemos topar com o seu centro. Achanios t.ambem ulgumt~s 
pedras soltas; e na supedicie da terra cravad<Js de prata, como 
tiradas das minas deixa·das ao tempo. 

Entre estas furnas vimos uma coberta com uma grande lage e 
com figuras lavradas na mesma pedra, que insinuam grande 
mysterio ao que parece. Sobre o portico do templo vimos outras. 

Afastado da povoação , tiro de canhão, est~ um ediftcio, como 
casa de campo de 250 passos de frente; pelo qual se entra jJOJ' 
u m grande portic0 e se sobe por UOlil escada de ped ra do varins 
côres, dando -se logo em umn grande sala, c depois desta em 15 
casas pequenas, todas com pol'ta par a a dita sala, e cada uma sobre 
si, e com bacia d'agua . . ... . a qual agua se ajunta ..... não no 
pateo exter .• .. . columnas em cir ..... ra quadrada por artiücio, 
suspensas com caracteres. 

Depois desta admiração en tramos pelas margens do rio n faz er 
experiencia de descobri!' ouro, e sem trabalho achamos boa pinta 
na superficie da terra, promeltr.ndo-nos mui ta grnndeza, assim do 
ouro corno de prata: admiramos o 'ser deixado esta povoação dos 
que a habitavam, não tendo ach3do a nossa exacta diligencia 
por estes sertões que nos conte desta ll cp lornvel maravilha, do 
quem fosse esta povoação, mostrando bem nas suas ruiuas a 
figura e grandeza que teria, c como seria populosa e opulenta nos 
seculos em que floresceu povoada, estanclo hoje habi tada· de an 
dorinhas, morcegos, ralos e rapozas, que cevadas na muita cria
ção de gallinhas e patos, se fazem maiures quo um cão perdi
gueiro. 

Os ratos têm as pernas tão curtas que sn ltnm como pulgas, e 
não andam, nem correm como os do povoado. 

D<~quí des te Jogar· se apartou um companheiro, o qur;l com ou
tros mais, depois de nove dias de boa mnrchn nvistaram, á beira 
de uma grande enseada que faz um rio, umns caJ!.ôns ?Oni dm1s 
pessoas brancas e de cab~IJos pretos e sollos, vestidos a E?ropa 
...... Um tiro como signal para se v e .. . .. paTa fug1rem. 
Ter ....• felpudos e bravos .. . . . ga a ell es se encrespam todos e 
investem . 



DA BAHIA 197 

Um nosso companheiro chamado .João Antonio ac,hou em as 
ruinas de uma casa um dinheiro de ouro, fi gura espherica, 
maior que as nossos moedas de seis mil e quatrocentos: de uma 
parte com a ima gem, ou fi gura de um moço posto de· joelhos ; e 
de outra parte um areJo, uma corôa e uma setta, de cujo genero 
n ão duvidamos se ache muito nn dita povoação ou cidade deso
lada, porque se foi subversão por alg um terremoto, não 'daria 
tempo o repen te ao pôr em r eca to o precioso ; mas é necessario 
um braç.o muito forte e poderozo para revo lver aqu ell e entulho 
ca lçado de tantos aunos, como mostra. · 

Estas n otici as mando a Vm. deste sertão da Bahia e dos rios, 
P:mí -oaçú, Una, assentando não darmos parte a pessoa alg uma, 
porque julgamos se des povoarão v ill as e arraiaes; mas eu a Vm. 
a dou das minas que temos descoberto, lembrado do muito que 
lhe devo . 

Supposto que dn nossa companhia sahiu já um companheiro 
com pretexto dilferen te, comtudo peço a Vm. larg ue essas pena 
rias e venha utilizar- se destas grandezas , usando da industri a de 
peitar esse indio, para se fazer perdido e conduzir a Vm. para 
estes thsouros . » 

(REVfSTA DO INST!TUTü HIS'l'ORICO .) 

• Encarregado pelo Instituto de indagar o que houvessejde im
portante ácerca da ·cidade abcmdonada nos sertões de.s te imperio, 
nppliquei-me todo a este ass umpto desde que voltei do Rio de 
Janeiro (1° de Novembro), com dest ino de aproveitar minhas fe
rias em viajar por esse res pei to, logo que pudesse fixm· um termo, 
no menos provavel,para minha derrota. Um mappa circumstan
ciadu da America Mer idiona l, de que lll e fez favor o Sr. Arcebispo 
e as ioformnções que co llegi de muitas pessoas. e especialmente 
do Sr . Dr. Remig-io Pereira cl eAodracl e, natural de Minas, de idade 
de 7:3 annos e qnH tinha v iaj ado boa parte destes sertões, e do Sr. 
Dezcmbn rgado r M;~scal'enhns, quci desde Rio de Contas, onde foi 
ministro, tinha atrave~sndo a serra do Sin·~orá e as terras entre o 
Pnrngunssú e Unn, junto com a relação pub li cada pelo Instituto 
f'ornm os eleme ntos de miohu s. eo nj eeturas provaveis acerca da 
s ituação dHs ta IJU t iga c id :1de, que me permittiram fixnr minha 
projectada viagem no fi111 de Janei ro, levando todo este tempo 
desde Novembro em exames, hypoth eses, e preparativos. 

Não tenJ faltado que1n meta a lmllla minha deligenc ia neste 
ar ti go, reputando fabula a .Relacào dos nventureiros de 1753 : eu, 
porém, não desc ubro nelln neoi motivos de o descontiar, pois nada 
ha alli que chei re á inven çiio poetica , e será i mpo~s i vel descorti 
n ar uma razão de g lori a ou interesse, que pudesse est imular 
uma tal flcçiío: e como le::.nbrarinm a mineiros os caracteres gre
gos , ou romanos ? an tcs noto nesta Relaci'ío certa simp licidade e 
e desalinho , como rl e quem escreve sem estudo, pois nem se 
guarda ordem na exposição dos fa ctos, con tendo depois o que 
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devia ser narrado em seguimento, si o escripto fosf'e pintado: 
mostra que foram escriptos os factos á proporção que iam lem
brando, como se võ na moeda cunhada que um delles achou etc. 
Diga lá cada um o que bem lhe parecer; o ce"rto é que vi corôadas 
minhas deli gencias, e realizadas minhas conjecturas, sin ão com 
toda a certeza, por me não caber no tempo e meios e prefazer 
minha viagem ao menos com uma probabilidade, que se aproxi
ma muito da certeza. 

Vou expor primeiramente como fixei minha jornada, e ao de
pois os testemunhos col bidos na ·minha viagem á Valença, que 
confirmaram tão poderozamP.nte minhas felizes conj ecLuras. 
Notei qile os aventureiros que e~creveram a Relação desceram 
pelo rio que corre defronte da cidade, gastaram 3 dias até á 
catadupa e escreve?·am logo depois de sua descida dos ?"ios PaTa
guassú e Una, entre Va lença e Cachoeira, ou, o que me pnrece 
me1hor, de t erras que medeiam entre o Una e o Paraguassú pe
queno, que vai desaguar na mesma ba h ia do morro logo adiante 
de Jequiriçá, mui perto de Valença, onde estão situados hoje beira
mar Valença, Mapendipe, Jequiriçá e 110 interior de S. Felix, 
S. Ignez, Arêa, e Maracá. I-I~ outro Una no sertão desta provín
cia, que desemboca no Oceano muito para lá do Rio de Contas, 
ao sul da vi li a de Olivença; está claro que deste não fali a a Rela
ção, al iás diria que escreveram dentre o Una e o Rio de Contas, e 
não do Paraguassú Una e m1..:ito menos se trata aqui do outro 
Una, que nasce da serra Granbuns na província de Pernambuco: 
logo a serra · tráz da qual está situad11 a cidarle e o rio, que de" 
fronte corre, devem ficar na direcção a Oeste destas terras, donde 
data a Relação: conseguintemente a serra do Sincorá, situada 
neste rumo, cuja extremidad e a E'ste fica ácima de Valença 3 ou 
4 dias de jornada, é o Jogar indicado na Relor;ão, onde deve en
cont-rar-se a cidade abandonada. Depois desta conjectura, que 
me pareceu bem fundada, passei a informar-me das particula
ridades desta terra, tendo sempre em vista a Relação publicada: 
soube 1. 0 que é talvez a mais alta e inaccessivel que tem os sertões 
da Bahia, vista da parte do Norte, e eriçada por grandes penhas, 
em que brilham muitos cristaes; e seu cume está sempre coberto 
de ·densa nevoa até ás H horas ou meio dia ; 2° que não tem 
mais do que uma tromba da parte do Norte, pela qual se faz 
accessivel seu cume; 3° que esta tromba ou estrada aberta desde 
a raiz até o alto da montanha, e formada em zigue-zague (perdôe
se me esta expressão), l eva boas tres ou quatro horas á subir, e mos
tra ter sido rompida á forca de braço humano, e entre outros que 
p.or ella têm transitado, me affirmou isto o tal Dezembargador 
Mascarenhas; 4° que desde a povoação do Sincorá até a entrada 
desta tromba vão 2 Jeguas, e não ha rio ou mato que embara
ce o viajante : são _qerctes ; e tudo isto se conForma com a Relação 
dos aventureiros . Ora, que a abertura daquella estrada ou tTom
ba não é devida ao governo portuguez, é indubitavel, aliás 
deveria constar por escripto ou tradição o autor e concorrentes 
para uma ohra de tanta monta e trabalho, como é a de romper 
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tão alcantilada montanha, e a epoc.ha pouco mais ou menos da 
execução : mas tudo se ignora: os povos que habitam confinantes 
nem hoje teriam força e resolu\ãO 'para tamanha empreza : além 
ele que todas es tas povoações datam apenas ele 40 ou 50 annos 
para cá, como me allirmou em Valença um velho ch am ndo 
F. Logrado, que conta 1.00 CJnnos de idade, residente a !li ba 50 
annos, dizeq do-me que quando foi para esta villa só havia nella 
!8 cazas, elas quaes me mostrou ainda uma de fronte de sua mo
rada, e Velença é sem duvida a maior· de todas as povoações que 
hoje exis te entre o Una e o Paraguassú até a povonção do Sincorá: 
portanto é forçoso confessar que o rompimen to des ta serra é 
obra de povos anteriores á descoberta elo Brazil pelos Portuguezes. 

A serr a do Sincor& se estende d'Este a Oeste ent re M:0 e 1J,2o dê 
long itude, acaba pouco antes da Vill a do Rio de Contas: desde a 
t1·ornba nté esta Villa fazem 12 leguas : a Oe te desta serra corre de 
Norte a Sul o rio Sinco rá, que va i desaguar no Hio de Contas : 
para es te rnmo correm tambem o Arêas, Rio Preto, Rio Pires, 
Rio das Pedras, Rio d' Agua Bran ca, Manaquerú, Orico- guassú, os 
quaes todos vão enriquecer o Rio de Contas, e nascem pela maior 
parte nas immediações da serra : a E'ste desembocam no mar 
os rios M~rahu, Cachoeiras, Aca rah y, Iguarap.nos, Serinhenen, 
.Tiquié. Una, (rio de Valença ), Pa ragu assú pequeno. O P!lra
guassú gran de, nascendo das immetliações da Chapada e Orobó, 
fórma em sua corrente um grande cotovello, que se aproxima á 
serra do Sincorá, e d11hi vo lta pe la cidade da Cachoeira á desaguar 
na babia ao Noroeste, defronte da Ilha de ILa.parica. No cimo desta 
serra da l.Janda do Sul nasce um só rio, que no mappa não traz 
nom e; acompanha n cordilhei ra, cerrendo de Oes te para Este, e 
dando aqui volta á serra vai precipitar-se ao Norte della neste 
cotovel lo do Paraguassú, dous dias de viagem a Oeste de Maracás: 
o seu fontanel fica em 1J,3o 6' de longitude, 1.3° 40' de la titude. 
Na margem esquerda deste rio, a que os ·povos circumvizinhos 
chamam Bmço do Si~wora, a legua e meia da tromba pouco mais 
ou menos, é que deve estar a cidnde abl~ndonadn.; pois que todas 
as circumstanc ias deste Jo g-ar quadram com a Relação publicada. 
Aqui fixei portanto o termo de minha viagem. Devia por con
sequencia, segundo o ro teiro que me apontou o Sr. Dezem bar
gador Mascarenhas, embarcar n a Bahia para qualqu er dos portos, 
ou Estiva, ou Nazaretb, Cachoeira, ou Jaqueripe, d'abi pass3r á 
Lagem, Maracás, Fazenda das flores, povoação do Cincorá, subir 
a tromba da serra. e demnnda r a cidade pelo m esm o tri lho dos 
aventureiros de i753 : po1· este r oteiro gastava 1.4 dias de ida e 
outros tantos de volta, fazendo a jornada escoteiro. Eu não 
tinha senão 35 dias até a abertura das aulas, e achei que por este 
caminho os gas tos com cavalgaduras excediam minhas forças 
pecuniarias, por me ser precizo leva r comp-anh ia, roupas e ·man
timen tos, e além disso as jornadas diarias deviam ser .forçadas 
de fO e de H leguas para poder encontrar gazalh~do ou mncflo, 

. como aqui lhe ~hama~ - Resolvi-me portanto a embarcar para 
Valença; donde Julg uei me ficava mais perto o termo ele mmba 
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jornada, ou ao menos o Bm,ço elo Sinco?·a.; pois no caso d~ não 
poder penetrar ao sitio onde julgava dever encontr·ar a cidade
por me não caber no tempo, ·visto estar prox:imo o fim das f e, 
rias, assentei que podia reconhecer algumas circumstancins im
portantes, que ainda me faltavam, como si o Braço elo Sincom 
tinha catctdupa, si espmiava muito depois da queda, e formav.a 
algumas penínsulas, si na ma?'!Je-m O?'iental I1avia m.inas ·ou. so
cavas ; porque encontr:mdo estes indicias marcados na Relnção, 
ainda que não podesse observar a cidade, ficava comtndo certo 
da sua existencia na margem claquelle rio, ou estivesse ainda 
em pé, ou desmantellada ; e para outras ferias voltaria. 

Com este pensamento embarquei para Valença no dia t~ de Fe
vereiro corrente pelas 9 horas da manhã, acompanhado ele um 
moço Ordinando, que se dispoz por seu gosto a l'azer commigo n 
viagem . O Exm. Sr. Paulo José de l\'Jello, digno Presidente desta 
Província, me franqueou uma portaria parn as autoridades locaes 
por onde passasse, afim de coadjuvar- me ; e me prestaria mais 
auxilias, si na verdade podesse, pois me manifestou a melhor 
vontade. Cheg-uei a Valença no dia fi, e me hospedei em casa do 
meu amigo o Illm. Sr. João Antonio de Vtlsconcellos, merilissimo 
Juiz de Direito daquella Comarca, e quando já ti.nha mandado 
alugar bestas para cargas e e a valgaduras, as quaes apezar da es
cassez da terra neste genero, o mesmo Sr. Juiz tinha feito 
apromptar, começou a chuva que continuou todos os dias se
guintes, e tornou impraticaveis as estradas: ao mesmo tempo 
soube que me eram precizos muitos mais dias de jornada, e 
mesmo para examinar a catadupa do Braça elo Sincom ; conten
tei-me então com as informações que pude colher ele varios su
jeitos daquella villa, e especialmente do Sr. Antonio Joaquim da 
Cruz, marchante de profissão, que tinha viajado toqas aquellas 
terras vizinhas do Sincorá, e ainda mais dentro, e tinha subido 
até á catadupa do Braço elo Sincóra, e dous dias de viagem acima 
della ; e todas as pessoas principaes da villa me abonaram este 
homem para informar-me a este respeito. 

Pelas suas informações soube que a cidade está encoberta a 
E'ste por mattas, que elle se não atreveu a pass11r quando subiu 
acima da catarlupa ; que o Bmço elo S·inconi se despenha desta 
elevada catadupa por differentes bôcas com grande ruído, e 
fórma varias penínsulas de verdura ; e quo na sua margem ori
ental ha muitas e mui profundas minas, algumas abertas em 
penhas que formam abobadas, debaixo da qual se caminha ao 
principio em plano, e depois rematam em furna insondavel : 
contou-me um phenomeno que se observa naquelle socaviío e é 
que de quando em quando rebenta por suas bôcas horrível es
tampido : elle attribuia isto á grande quantidade de ouro e prata 
que continham; a razão, porém, deste phenomeno é bem claro : 
aquellas minas estendiam até debaixo do Jeito do rio estando ar
rombadas pelo decurso do tempo, uso e movimento das aguas, a 
agua que en~ra pelos rombos em toda aquella extensa bacia que 
fórma o rio depois de sua queda, impelle com vi!!ll·encia o ar 
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da queiJos cavidades, que dilatando -se rapidamente pela g-arganta 
das minas estoura nas bôcas como um canhão disparado. Estas 
informações com olfcito me <~liviaram em parte a magoa de não 
poder conl.inuar minha viag·em, pois este pratico n1 e affi rmou que 
para faz er es ta jornada sem risco de mi nha sa ude e vida, e sem 
estraga r r;avtt l g-a dura~ . devia conta r eom 50 dins para ir e outros 
tantús para vo ltnr : ficou de me preparar cavalgt~duras e con
ducr;i.io para o vrincipio de Novembro proximo, e quo elle mesmo 
me acompanharia. 

A es tas informa ções accresce a ~radicção dos velhos daquellas 
povoações, desde Valença até Sincorá, de que traz des ta se rra ha 
uma cidade antiga; mas reves tem es ta l.li storin ele muilns fitbulas, 
como costuma acontece r, porque uns dizem que es ta cidad e foi 
subvertida por um terremoto, outros que por alluvi iio: alguns 
affirmam que ell a existe, mas qLle nella está um dragão quo traga 
quem lá se approx.ima; outros dizem que quem lá 'Yai não volta; 
e a e3 te respeito me contaram uma anedocta de certo coa djuctor 
que foi a desobri ga por aquelles sítios e nunca mais <1ppareceu 
etc., etc . Todas estas testem unhas confirmam admiravelmente 
minhas conjecturas e primeira hypothese de sorte que já não 
posso duvidar de que é alli, na se rra do Sincorá da parte Jo Sul, 
e na margem esquerda do Bra~o do Sincorá, que eu devo buscar 
a cidade ab(mclonatla. 

Tenho para lá dous caminhos, um pelo roteiro do Sr . bezLm
bargador Mascarenha s, que já expuz e outro pelo elo Sr. Antonio 
Joaquim da Cruz : este qu er que vamos subindo pelo Bmço do 
Sincora até a eatadupa e d'ahi a 3 dias de vingem estamos na c i· 
dade: es te caminho é mais lon go e so litario, porém é mais util 
por ser borda d'agua, leva estrada desde quo se chega ~ o rio, 
abundante de pescado e caça para nosso alimento, e ha ahi oc
cas ião de ob ervar certas picadas ::mligas, o ver onde conduzem : 
ó o caminho inverso de que r.rouxernm os aventureiros quando 
desceram da cidade; o seg uindo esta es t.racla , e descendo peln 
tromba da serra, terei melhor ensejo pam observar a celebre 
gruta de alabastro que não está descripta e flc:1 4 leguas distante 
da povoação do Sincor:í; o Sr. Dezembargador MascareHhas, que 
já lá entrou, me disse que é mui admiravel, e se entranha, por 
debaixo da terra até que se H paga m os archotes. 

(Benigno José ele Cw·valho e Otmhc~ .) 

ManaS! de ouro do Assuruá 

r , Distante seis leguas em linba recta, pouco mais ou menos, 
da villa de Chique-Chique, existe a fnenda de criar gado deno 
minada - Curral das Eguas - , onde se encontram os diversos 
Jogares dos quaes presentemente se extrahem os diamantes na 
serra elo Assuruá, que passando por es ta fazenda vai correndo 
na mesma direcção do rio S. Francisco ; não sei o Jogar onde 
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, começa tal serra, ou onde fica; julgo ser conhecida debaixo de 
diver~os nomes, segundo os Jogares por onde vai atravessando, 
porquanto me consta chamar-se alli dt~ Assuruá do Brejo assim 
chamado, que é uma extensão de 16 leguas de terreno, pouco 
mais ou menos. habitada por muitos lavradores e poucos fazen
deiros, por onde atravessa esta serra . 

Esta fazenda acimn dita foi antigamente povoada por índios, e 
ainda hoje existem em não pequeno numero os seus descendentes, 
os quaes contam toda a hi&toria de Moribea ou Moribeca, os 
acontecimentos que tiveram lognr, sua riqueza, asseverando ser 
elle o chefe dos índios·, e que alli tnmbem morava fazendo 
explorar aquelles Jogares da serra que lhe parecia, dos quaes 
tirou grande porção de ouro e diamantes; o que bem se prova 
com os grandes serviços feitos por elle para esse fim, e que 
ainda hoje se encontr~m no cimo da 'dita serra no Jogar chamado 
Coelho e em outro chamado Sussnapára, e na dita serra no Jogar 
da Mangabeira (onde hoje se tiram os diamantes), encontrando-se 
neste ultimo Jogar e em outros, cadinhos, bigornas e di.ll'erenles 
vasos de barro, dos quaes alguns estão esLamp~dos com 
cunho de moeda ·e outras co usas já em parte deterioradas pelo 
tempo, como estacas, moirões, que serviram de esteios para cnsa; 
tem-se tambem encontrado algumas pedras com inscripções em 
caracteres, que nos são desconh ecrdos, parecendo ellas pregadas 
ou embutidas de proposito para fazer alguma tapagem ou occultar 
alguma cousa; porque segundo me consta, ainda não se conseguiu 
arrancar nenhuma apezar dos meios empregados e esforços que 
se tem feito; emfim os moradores antigos desta fazenda contam 
minuciosamente factos particulares que sabem (creio que por 
tradição) da vida do tal Moribeca, como seja .a proposta que elle 
fez ao Rei de Portugal acerca de taes riquezas, a pretenção 
delle, a maneira pela qual envenenou os Jndios que o acompa
nharam para a Bahia no Jogar chamado • Rancho da Fome •, afim 
de não descobrirem estas minas, a morte delle, e algum<1S lettras 
ou signaes symbolicos que foram encontrados já em outro tempo 
em cima da serra, como mostrando o Jogar onde se achavam 
depositados e occul tos os seus cabedaes; o que deu Jogar a 
fazer -se varias indagações e a explorar-se desde algum tempo 
aque lles Jogares, não com a devida constancia ou aLLenção que 
merece, mas tão sómente ao acaso, abrindo-se diversos buracos, 
ou pequenas excavações aqui e alli; por cujo motivo se dr.sco
briram ultimamente os differentes JogAre~ dos quaes estão extra
hindo diamantes, a saber: Tamnnduá, Pintor, Mangabeira, Gamel
leira, Cotovello e outros; pois na redondeza de Ht, leguas, em 
qualquer parte que se explore, encontram-se diamantes em maior 
ou menor quantidade. A mina de ouro existe seis leguas dist<tnte 
desta, advertindo que na mesrna serra se descobre ouro em todo o 
cordão que dista de uma a outra mina. E' para admirar, e não 
p<.tra se descrever a riqueza de tal lagar. ' · 

(Dr. Antonio Pe?"eira da S'ilva Lobo.) 
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« As minas de ouro do Assuruá, segundo um memorial recen
temente publicado por Fred. M. Schuhert, foram descobertas 
á cerca de meio seculo, á 90 leguas ao Oeste da Bahia, no lugar 
cl1am~do Ge ntio, comarca de Chique-Chique; por essa occasião 
ailluiram milhar.es de pessoa~ de toda a parte, principalmente da 
beira do rio S. Framisco e da província de Minas, para trabalhar 
e ext rahi r o ouro que ahi e nas v isinhanças se achava em 
abundancia á flor da terra , e assim creou -se uma povoação e um 
cornmercio importante e florescente . Enorme quantidade de ouro 
sahiu, pedaços de libra não eram raros, e até de peso de arrobas 
appareceram, e muitas for tunas se fizeram e infelizmente não ha 
estatística a respeitO, porqu e o ouro extrahido foi em parte com
prado pelos ou ri vfls do interior para obras, e serviu tarnbem 
principalmente como pagamento dos generos e mercadorias dos 
n egociantes da Bahia, d'onde achou felizmente caminho para a 
Europa, ev itan do assim os direitos e os impostos do governo sobre 
a exportação do ou ro . A descoberta dns lav ras de diamante de 
Sioconí em i81J,2 ou 1.84,3 deu causa ao abandono das minas de 
AssuJ·uá, por ser menos vantajoS!I esta do que aquella exp loração. 
Não obsta nte a grande propri cdado dessas lavras, no anno de 1.857, 
uns 1.0 ou f2 negociantes dos Lençóes e da Bahia, que conheciam 
o va lor e a abu ndaocia das minas do Assuruá, instituíram uma 
companhia e obtivenm um privilegio por \lO annos. Em 1.858 
mandou a companhia agentes ã Europa conti·atar um engenheiro 
pratico na ex ploração de minas e 50 operarias; em vez de õO 
vieram porém 200 pes oas, incluindo as familias, o que sobre
carregou por tal fórma a em preza que se não pôde manter. 
A terrível sêcca que assolou essa parte da Província concluiu a 
obra da destruição . Autorizada pelo Governo a Companhia sus
pendeu os seus trabalhos . • 

• Illm. e Exm. Sr.- Tendo recebido o officio incluso do juiz 
de direito da comarca do Rio de S. Francisco, em que, dando 
pm·te de haver apparecido a poucos annos quantidade de ouro e 
diamantes na serra do Assuruá, pede pr ov idencias pnra obstar a 
ex tracção, que alli é praticada por grande concurso de povo, vou 
transmittir a V. Ex. es ta impor tante noticia, para deliberar o que 
mais conveniente lhe parecer, e haja de ser determinado pelo 
regente em nome do Imper ador. 

Deus Guarde a V. Ex .-Palacio do g-overno d.a Bahia, 28 de Ju
nho de 1.84,0.- IIIm. e Exm. Sr. Joaquim José Rodrigues Torres. • 
-Thomaz Xavie?' Garcia de A lme~da. 

< Illm. e Exm . Sr. - Tendo-me sido transmittido pelo Sr. mi
nistro do imperio , o officio que V. Ex . lhe diri giu em 28 de Junho 
deste anno, n. 22, acompanhado de outro do .i uiz de direito da 
comarca do Rio de S. Francisco, em que participa o appareci-

• 
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monto de ouro e diamantes nn serra do As>nruá, e pede provi
dencias para ObSta r a P.X.tl'CICÇ~O, (jllO nJJ i O f'eilu por grande 
concurso de povo, cabe- me declarar a V. Ex . em resp\l~Ln ao so 
bredito otlicio, que a respei to da e>Lracç>io do ouro deverá fazer 
observar o dec reto de 17 de SetombTo ele 1821,., com as· de:vida s 
modifieações, isto é, sendo substituíd os o ouvidor e juiz de fóra 
pelo juiz de direito da com:Jrca, pm·a se rvir de intendente, e a 
junta da fnendu e camnras mu1iicipu es pela Lheso uraria , e respe
ctivas collectorias, para se effec tu~r a manifestação do OLHO, e a 
deducção dos direitos: e quanto á dos dinmnntes, cumpre a 
v. Ex.. faça observa r a legis lação anti ga , CJ'LB os d ec l :~ra perlet: 
cent:es an n sco, e obrign ns pessoas que o~ :1cilnm, s0b g ruves 
penas, a manifestai -os ás nutoridade; , para r0me·Ltercm ao Tlte-
souro . · 

Deu.s Guarde a V. Ex..- Pa l.acio do Rio ele .T:Jnei ro em 3 de Se.
tembm de 18Y,O . •- Jl1urt1m Fntncisco .Ribeiro ele Jl ndmda. - Sr. 
presidente da provincia da Ba~un . 

Minas de ouro da .Jacobina 

" Neste tempo as minns da .Jacob ina brotnram os mai s porten
tosos grilos, que nté o presente se t em visto nas outras do Brazi l. 
Quatro se trouxeram á Casa dtt .l\'Ioed11 de notavc is fórmns, e l.<tnto 
peso, que um importon em mai s de 7005, um outro pouco menos . 
e depo is um do valor de :3 . 0 ~0 CI'LlS.Hlos. Havi :11n <li g uns annos 
antes d;1do mostras do rlai ss imo ouro, que g U<IJ'd~viltll as vc ins 
dos seus montes,. para o tributarem no gove rno d:J Marqnez Vi<:e
Hey . 

Po r· noti cia CJile clcs ta s min~ s tivera o GovenJa\lor Gct·al D. João 
de L::mcnstro, mandou ao descol.Jrim cnto dellas, 110 nnno do 170:1, 
o coronel Ant011io Alves Silva e um religin so do Carmo que, por 
se r natura l de S. Paulo, linha suffici ent<} Hxperir.ncia dnqu ell e 
empregn, ass istidos de dous sargentos c 10 soldados com ns fer
ramentas e ins trum entos neces~nrios para esta dili gencia, da 
qual nfio resul tou o effeito, fJ UC se esperava pelas pouca s oi tavns 
de ouro que se tiraram ; o pouco antes da vinda do Mnrquez , 
concorrenrlo de l'arias partes muita gente, 11 pp l icando m~ i ores 
forças, se foram e vão lavrando, posto que com maior trDba lho 
que as do su l, po rque o ouro ria Jacobina quanto mais finos tocam 
os quilates, tonto mais profundo tem o nasc imento. )) 

( Rocha P 'VttCb. -HISTO R IA DA AMERIC A PORTUOUE7.A . ) 
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Minas de ouro de ~.lato Gross o 

• A Lres lcguns de i\Lllo Grosso , !JOI' nspero caminho de morros 
e pcnedins, está o riacho Clll que minerou o Coronel panlisla Se
b ~~~tiiío 1\~poso . o qu;d viudo . de S. Paulo com toda a comitiva, 
que 1 ~1 tinha, de escravos c do índios c moc.ambas, de que Linha 
varias lllll os , se mettcu por aquell as serr~s, onde ja alguns linllum 
anelado som descobrirem ouro de boa pinla: mas es te, como ti
vc!' se muita expcricnc in , c li7.cssc seus exam es, lhe agradou o 
~itio , c ass lm plantou sua s roças nos ca pões de mato, que achou 
vizinhos c fez alli se u arr~Jial. Gapões ch amam a algumas porções 
de mato que se aeb<Hn p:Jr nqucllas se< ras c campos, e derru
b;mdo á mac hado, lhe poc rn fo g-u para depois pl:mtnrem milho, 
mantim ento ordinnrio da lJ UOII ns par te~ : c:; tc l)aulista, diz in:n, so 
rctirür:1 d,~ s. Paulo c das Minas Gern c, , rr. r:eioso das ordens do 
Lribun :~ l el o St~nto offi r io ; e <~ O q11c pa re:cia á todos, :1 1rida era 
má, o o eoração cruel, porque mata va por causas mui leves, e a 
su:J gente o servin mui to violcntn rl n, pois a c:Jda hora e~ perav '1 cadu 
quul d e ll c ~ a da sua morte ; tanto uss im que no caminho não o 
podendo .iá ;, compnnh nr duas das suas mocambas, de t:ançadas, 
no meio elo un s sc rros matou uma c desp·?- ll ll ou outra, dizendo 
que não queri<l cl e i x nl - ~s vivas, só pura não servirem a outrem. 

Assentndn o seu a1-rai nlna dita paruge m, entrou ·ú minerar, 
pondo Yigia s nas partes mais altas, c sentinellas no caminho , 
para que não cl cix:Jssem lá ch ega r al gucm ; e como era poderoso, 
com o temor conservàva o seu respeito e despotico imperio. 

Teve tal fot·turw, qnc ar.hou o ouro a t~ ou 5 palmos de cava da 
sua formação, c trabfllh nva ao principi o com 80 batêas ; mus 
dando com ouro gr<1údo , metteu t.ocla a comitivn, colomins e 
femeas a trabalhar, com que cbc.(!"ou a trazer ao riacho 130 ba 
têas: .i á então desprezara o ouro miuelo, por lhe gastar tempo nas 
l ava gen ~ , e nss im rn ~mdavn despejar as bntêas c só buscava p-e 
daço:;, rollwtas e gr?.íos maiores, castigando fortemente alguns 
que lhe da\' :lnl rl e jornal só uma libra de ouro ; o que mais ad
miração faz, não tendo narla de paradoxo, é tirar um pedaço de 
arroba e meia, elo feitio ela aza de um tacho, e ainda mais, que 
em. um diu, elnndo na maior-mancha, trabalhou desde a madru 
guda até as 10 horas da noite, valendo-se por isso de fachos, c 
apurou nel la 9 arrobas . 

Havia trazido o dito pnulista comsigo em comp~nhia um sobri
nho chamado Antonio de Almeida, uo qual e aos poucos da sua 
comitiva, não admillia a minerarem junto com u sua fabrica ; 
mas separados, vinham mais <1 traz, re1rolvenelo a tena c ca~calho 
já movido, em cujos fragmentos tiravam quantidade de ouro. 

Farto já o dito Rapozo, ou Lendo ouro que hastava á sua am
bição, ou porque já as grandezas não continuavam com igual ren
dimento, ou receioso de que com aquella fama se ajuntasse 
algum poder maior, que o destruísse, se ausentoucom o,s seus 
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pelo mato dentro para esses sertões, tendo minerado no dito r ia· 
cho por uma colonia que o terreno faz á dist;mcia de um oit:~vo 
de Jegua, e neste tirou todo o ouro, que levou, em que fallou 
sempre com vivacidade; e davidando eu do numero de aHobas, 
que nesta cjdade e por esse se rtão tinha ouvido que ell.e tirára, 
entrei a averigual·a com maior exame, e assim vendo entre aquel
les homens alguns de ma is capac'idade, e um delles confidente 
do dito Rapozo, á quem comprava gados e mantimentos para a 
fabrica do seu trabalho, e por esta causa lhe permittia entrar nas 
suas lavras, e tirar dellas muita utilidade; e vendo tambem entre 
os paulistas alguns mais capazes e um mnmeluco do dito Rapozo, 
o que pôde escapa r-lhe uma noite depois de se meLter no ser· 
tão, por receíar o matasse; de cada um de lles colhi, separada
mente, o que deste Coronel Sebastião Rnpozo relato, que me 
persuado ser o mais verdadeiro, por serem estes <Js que mel bor 
podi~m sabel-o e indagai-o dos da sua companh ia; e assim·una
nimemente concordaram em que o dito paulista levára segura
mente (J,Q arrobas de ou ro; ·assim pela grandeza com que o tinha 
achado, como pelas borrachas e surrões em que o levava orçaram 
aquella quantia, e tambem pelas cargas que lh e observaram 
quando se retirou, distinguindo- as das outrns de mantimentos, 
pois sabem estes homens os traços e sub til ezas uns dos outros; e 
diziam que o dito Rapozo nunca lhes confessára a quantia certa, 
e só dizia por diminutivo - eu tenho aqui umas arrobinhas . . 

Depoi s de se pôr n caminho em reLirada para o serlão, deu buscas 
aos seus, que lhe pareceu levari am algum ouro, e lhes ac hou 
variavelmente mui tas libras; á uns 3 e 5, a outros 6 e 9, e 
então é que lhe fugiu aquelle mameluco, por ser um dos ma is 
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 alguns índios que o toparam, e sertanejos que por 
esse maLG encont rou se so ube que, reconcen trando -se por esses 
sertões, ia na volta do Maranhão; e quando cheguei áq uelles 
districtos do rio de Contas, havia ma is de 6 mezes que elle tinha 
partido, e corria lá a no ti cia delle ter chegado ao Piauhy onde 
depois o mataram . , 

(ll;figuel P e>"8Í>"a da Costa ,- DO RELA'l'ORIO AP R E SENTAD O AO VICE- R EI 
VA SCO FER NANDE S CEZAR E M 1721.- P E L O MESTR E DE CAl\fi>O DE E NGE 
NHEIR O.) 

Lavras diamantinas do Salobro 

« Fui visitar a lavra dia~antina do Salo:bro, e vi aquelle for· 
migueiro immenso de amb iciosos á cata de umas pedras que 
servem apenas para luxo, ·e u m montão de 600 a 1.000 ranchos de 
palha, dentro de uma derrubada na maLta virgem; ás canelladas 
pelos troncos das arvores move-se aquella onda humana animada 
e satisfeita com'o Q'!lem busca salvação eterna. 
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Febres de todas as denominações conhecidas, sarampão, dysen
teria, camns ou redes com doentes, moribundos e mortos. Os 
vivos amarrados a quatro armas quasi todos: rewolver, gar
rucba, faca e facão de arrastão; alguns mais cautelosos levam 
como sobrecarga uma espingarda de dous canos no hombro. 
Lama, immundicia, podridão po1· tudos os lados, todos os vícios 
por fim alli imperam com toda altivez desde o jogo até a crapula. 

Já sab ia o que era uma lavra ele diamantes, qniz ver, porém, 
para melhor julgar. 

Dizem todos que esta é a mais rica do Brazil, não só na quan
tidade, ·como principal mente nn qualidade- do diamante; h a pre
sumpções 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 affiuencia de compradores é immensa; cada qual tem vindo 
munido de maiores capitaes, presumindo -se para alguns quftntia 
superior a 400: OOOS. Só com mui tos dias de demora se podem 
fazer algumas compras e com muito dinheiro, em vista dos altos 
preços para obter as boas pedras. • 

(Extr ahicla de uma cat·ta pa r ticular, datada ele Caun a vieir·as , pLL
blicada no JORNAL DO coM.>~:ERCIO ele 17 ele F evereiro ele i 883.) 

Lavras dian1.antinas de S. Felix 

<Tendo sido diversos garimpeiros, trabalhadores do Sr. Dr. Julio 
da Gama, e hospedados em casa do Sr. Capitão José Augusto 
Peixo to, informados pelo Sr. Ignacio de tal, caixeiro das lojas do 
mesmo Sr . Capitão Peixoto , que no Jogar denominado Ban·a 
Estnlda (Porto Simão) do domínio do Coronel Zeferino José de 
Carvalbo, em S. F~lix, existinm indícios de haver diamantes ; 
para al li se dirigiram, n·> dia 21. do corrente, guiados pelo ca
noeiro Manoel André, e procedendo ellcs ao exame do terreno e 
a algumas pequenas ex<;avações encont raram, sem grande dilfi
culdnde, durante o trabalbo de duas horas, duas ricas pedras de 
diamante, urna das quaes é de uma alvura e brilho inexcedíveis. 

Estas pedras foram hontem obsequiosamente mostradas pelo 
nosso amigo Sr. Collector geral desta cidade, Alferes Camillo 
Gonçalves Lima, e se acbam expostas á apreciação publica na 
loja do Sr. Capitão José Augusto Peixoto, estabelecido na rua 
principal da freguezia de S. Felix. 

Consta-nos, que hontem se dirigiram para aquelle Jogar os 
mesmos garimpeiros e um abastado negociante daquella freguezia, 
áfim de explorar a nova mina. 

E' de grande e imprescindível necessidade a continuação dos 
e~~mes ante-hontem encetados e que tanto nos poderão ser pro
veJtozos•. 

(Do GUARANY, da Cachoeira, de 24 ele Fevereiro de 1883.) 
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Lavras diannanti:!ila§ do !Sincorá 

• A descobcrt3 dos diamantes na sena de Sin corá , em 1844, 
deve-se a José Bocha, proprietario da fazenda tl e S . .João. 

Não Lil' ll oct~a siã o el e visita1: as lavras, mas devo es ta inform::Jção 
á bondade elo Sr . Major I. P. Este roi ela Serra do Grão 
Mogol para Sill co ró anelo passou Lodo o rn ez el e Agosto do 
corrente anuo (18Mí ) . Da li i J:oi ú Bahia c Rio ele Janeiro onde 
encontrei-o. Conllccpnclo·o ha muito tempo deposito· lll e a maior 
confiança . 

A Serra do Sineor~ 'tls tá ~.ituad a na provincin da Babia ua Lnt . 
43° e estende-se ele Sudoes te para No rdeste de i3" 15° alé 12" 
15° Long, formando a ra mificnçiio Les te da se1Ta da Chnpa, da que 
se pode considerar como conlinuação dn ser r:-1 do Esp inha ço , 
e separa a villa de S. Franciseo, do nio Pnraguassü. Todas as 
aguas que descem da serra elo Sincorá vüo deposi!.ar-se no rio 
Para n·uassú. 

A "se rra do Sincorit tem o mesmo caracl.er rude c ;1greste ü elo 
Grão Mogol. Campos ·ex tensos es tendem- se re los dec lives !lo lado 
do Oeste até enconLrnr a serra da Chapada, ao passo q11e do la do 
de Leste todo o terrilorio é cobet'to de g-randes llorestns. 

Possuindo bom clima é entretem to doen tia nas mnrg-en s dos rios 
Paragunssú e Andarahy, onde reinam febres intermiten tes desde 
Dezem bro até Abril. 

Sob seu ponto d ·~ vi sta geolog ico n serr·a de que se trata tom 
grande ana logia cou1 a do Grão Mogo l d0 formação ita colomita; 
entretanto que as que demoram na sua vizinhança compoem ·se 
de granito e gneiss. 

A primeira descoberta de dinmanles teve logar nas margens do 
rio Mocugé: a [Jovoaçiio se Lá situada em terras da fazen da S . Joiio . 

Os diamantes são encon trados em umn extensão de 20 lego as ; 
as lavras do lado de Oeste são pobres , en tretanto que abundantes 
nos pontos em que o Paraguassú e o Anci:Jr(llly cortam a serra; 
As lavras mais importan tes são as !]Ue se encontram ao lado 
direito nns im.merliações dos rios que descem de cimu para um 
terreno baixo muito doentio e cl.Jeio de cobras. • · 

( CART A DO D1•. Y.i·rgilio 'VOn Heli•l•eichenPUBLIC.mA POR 'l'SCU liDl NA 
SUA OBRA VIAGEM AO CENTRO DA A"'lElUCA DO SUL). 

• Ha muitos annos que o Carrego Benigno se em@rega na desco
berta de uma cidade abandonada, que tem qua si á vista, sem quo 
jamais possa chegar n ella. Deve haver nisto algum encanto, e da 
minha parte já o previni de que lhe retirava as ordenanças, que 
o acompanhava e mesmo me parece tempo de se lhe suspen
derem os auxilias que recebe da Caixa Provincial . 

Como trate i desta materia, não deixaria passar desapercebida a 
extraordinaria descoberta dos dinmantes na Seri'a ·de Sincoi'á que 
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qua ú a mesma que passa em Minas Geraes pelo Ouro Preto, Sert;a, 
CidAde de Diamantina ou antigo Arnli<ll do Tijur,o, Serra do Grão 
lVIogol, Joga res todos diamanLinos,á excepção elo Ouro Preto. Esta 
descoberta, si não tem sido nprove it~da em fnvor do Governo, 
não tem deixado el e dar mu1to movimento ao Comrnercio, c os 
cliaman les tem sido tn ntos, q ne bão baixado consideravelmente 
no merc<tuo, e dcven1 alterar sem duvida a fortuna de quem 
tive1· nelles muilos cap itaes empregados. 

Todas as exigencias, qu e o Governo tem feito, de noticias sobre 
a existencia de outros mineraes não tem produzido effeito alg\\m. >> 

( Relato rio da Presidencia, do anno de 181J.6 ) • 

~:le1noria sobre os 'terrenos diaJUan'tinos 
ela provincia ela Bahia 

DESCRIPÇÃO DOS TERRENOS DTAM.A.N'r!NOS 

• Uma corclilbeir.1, compondo-se de quatro grandes serranias, 
apresentando aspectos varit1dos, terrenos diversos, ora elevBções e 
ora v ali es diversamente extensos e co nfigurado :: , climas e prod uc
ções el iJierentes, parte do su l, e limitando á proviucia de S. Paulo 
da de Minns segue pc·lo interior da Bahia, e dividindo as ag-uas 
qoe correm p~r·:1 o rio de s. Francisco das que se encam inbarn 
]Jal·a os r;os ele Contas e Paraguassü, vni en trar n·aquelle e for
mar a grande cachoeir:~ de Paulo Aii'onso. Aquella cordilheira 
tem em cada Ulll~ província por onde passa denominações dif
t'erenLes : em l\'I ina s tom o nome de G610 Mogol, Branca e Almas; 
e nes ta provincia denomina-se Sincorá e Clwp~dn, e <1 proporção 
que se vai esten clendo cada uma das serras em que se des taca, já 
para os lados, e já em !'rente, tem tornallo dos habitantes diversas 
denominações. 

Partindo da cidade da Cachoeira pela estrada ele l'I'Iaracás-em 
clirecção de Ueste, solJe-sc depois ele uma viagem de sessen ta leguas 
a ladeira do Carrapato, onde tem começo com o nome de Sincor:i 
a primeira d'aquella~ sennnia~, a cujo elmo se chega depois ele 
quatro leguas , e encontra a povoação elo mesmo nome. Neste 
Jogar já s<io diammtinos os terrenos que se segoem na mesma 
serrania para o norte . 

Fronte1ra a ella , intermediando seis Jeguas a Oésle, e correndo 
em paralt elo, está a outra serrania com o nome de Cocal, onde 
existe ~alitro e pedrn-lmme em quantidade extraordinaria, e onde 
exi·slem riquissimns rnil)as auriferas; é ~bique se ncba um morro 
,denominado do Ouro, c é deste do Ja.do ele Uéste que nasce o rio 
Paraguassú eom o nome de Pnraguássuzinbo desde aquella fonte 
até a povoação do Com mercio de Fóra, onde chega com um curso 
de desoito leguas. 

i4 
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Emquanto corre na serra d'onde nasce é aurífero, mas Jog-o 
que a deixa e entra n~s grand es planuras até o Commercio de 
Fóra ainda se não descobriu ne lle ouro e nem diaman tes. A se r
rania do Cocal so vai elevando para o norte, e em distancia de , 
seis leguas fazendo grande su-rnidade toma abi o nome de se rra de> 
Gagáo, .d'onde começa a ser diamantino, e continua na mesma 
direcção. 

Da serra do Gagáo nasce e se dirig·e para o sul o rio Alpargata, 
que depois de um curso de cinco leg uas recuiJe as ao-uas do rio 
Catinga Grande, que vindo da serr;,n ia do Sincorá :1 Leste corre 
primeiro para o Oeste, e depois volta se para o s,u l a entrar 
n'<~qne ll e formando um curso da mesma longitude. Esles dons 
rios assim unidos depois de conerem duas leguas se lançam no 
Paraguassuzinho, junto a povoação do Commercio de Fóra, que 
dista da do Puraguassú Diamantino uma legun. 

Fronteiro a esta povoação, ao norte, em distancia della meia 
Jegua, e outro tanto ab1lixo da embocadura d'aquelles rios 
desagua no mesmo Parnguassuzinho o no Negm, que nascendo 
da mesma serrania do Sincor·á recebe pilssagem de uma cadêa de 
serras, que se abatem para dar-lbe um curso de seis leguas; e 
abaixo de sua foz duas leguas vem lançar-se o rio Preto depoi s de 
um curso de quatro leguas, sabido do:; brejos da . .; mesmas serras . 
que são pertença da me:<ma serrania. Ambos estes rios, assim 
como os de Alpargata e Catinga Grande, são diamantinos t~mbem. 

E' da serran ia do Si ncorá que nasce a Oeste o rio Una, o qual 
depois de um cnrso est imado em quinze· Leguas para lés te va i 
pArder-se no rio Paraguassú no Jogar cbumado Morro das Araras; 
este rio, o do Timbó, e Mucugé e outros carregas que nelles desa 
guam, assim como os brejos que o rodeiam, são diamantinos; mas 
as febres de Cllfacter wal1 gno que aJJectam aos que por elle tran
sitam tem afugentado totalment r. os exp loradores. 

I)a mesma serrania do Sincorá nasce o rio deste nome, e é elle 
o unico qae tendo a/li sua fonte segue pnra o sul e vai L·•nçar-se no 
rio de Contas; aque ll e riO, cujo curso é est1mado ern vinte leguils, 
em quanto corre na serran ia d'onde nasce é diamantino, e logo 
que recebe as aguas da serrania do Coca l, por C!lJaS abas vai 
passar, deixa de o ser, e senta -se então sobre o ouro. Ao norte 
sete leguas da fonte d'aquelle:; dons rios, e na me:;ma serrania 
do Sincorá, está uma serra cllamada Chapndinha; del/a nascem 
parall elos, e parallelos correm os rios lVIucugé e Combucas, que 
depois de um curso de seis leguas se encontram e confundem-se 
distante da povoóção do Paraguassú Diamantino meia legua, a 
Jéste na estrada por que della se vai para a do j\.ndraby. 

Assim· unidas depois de correre!J) meia legua entram no Para
guassuzinho. 

Foi n'estes rios que José Pereira do Prado descobriu riquis
simas minas diamantinns em Setembro de 18M, descob ~ rta que 
divulgada fez reunir em menos de seis mezes uma população !las 
extremidades desta província e das vizinhas em numero de mais 
de vinte cinco mil pessoas, de maneira que dentro daquelle 
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tempo uma grande povo::~ção, que tomou o nome de Paraguassú 
Diamantino, levantou-se á margem do rio l'Ylur.ugé, que com o de 
Combucas a ficou cercando a sul e lés te, vindo cereal-a o Para
gua ss uzinho a oést.e e norte, povoa ção que tendo pouco mnis de 
dous anuas de existencia conta hoje cem Ioj~ s e tavernas, um mi. 
lheiro de cazas habitadns, e que tornada um centro de relações 
commerciaes para todos .os sertões da província, deve decrescer, 
apezar de existirem os elementos que u fizeram naseer e prosperar, 
se continuar a exi. ti r a ausenciá total da auto ridad e e da juHi ça; 
pois que se os homens podem senlar- se em um Joga r qLlalquer, 
associar- e, crear interesses, estabelecer relações e estendeJ-as 
com o auxilio do governo, nada podem assegurar do que tanto 
fiz eram se não vem em seu apoio o mesmo governo, que antes 
de fazer-se sentir pelo lado odioso das imposições, deve fazer-se 
conhecer pelo da protecção ás pessoas e á propriedade. Foi em 
um poço do rio Mucugé, junto áqur. lla povoação, que em poucas 
horas um home.11 de nome Vencesláo, em Outubro do mesmo 
anno de :18~~. mergulhando apanhou dezenove oitavas de dia
mantes. 

Nelle ap~nbaram outros mnitos indivíduos mais de oitenta oi
tavas, e ultimamente co lh eu o capitão Rodrigo Antonio Pereira de 
Castro, em quatorze dias de trabnlho com trinta trabalhadores, 

. noventa e tres. Os cor regos que para estes dons rios desaguam, 
os brejos que em suas abas, nas frald as das serras e nas cav idades 
d'ellas -e formam , abund<~ram de diamantes, abundancia que se 
cons idera exis tir nos que ainda por desconhecidos exi3tem 
virg-ens. 

E' depois que estes dous rios e os do Alpargata, Catinga Grande 
Preto, Negro , se lançam no rio Paraguass uzinbo, e que es te com 
elles engrossando atravessa uma cadea de serras, das quc1es umas 
se abatem e outras o submergem para fazel-o rebentar em borbo
tões depois de um curso subterraneo de mais de uma Jegua no 
Jo gar êham~do - Passagem do Andrahy -,onde se despede 
daquellas serrns IJ<~ra ir banhar matas agrícolas, extensas e de
sertns, que toma o nom 11 de Paragus,;ú, com o qual corre por es
paço de seten la legu;ls, e vai perder-se no Oc-eBno, deixando á sua 
margem a cidade da Cach oeira e a villa de Maragogipe. Póde-se 
sem exageração dizer que e:- te rio desde o seu curso n 'aquellas 
serras, onde recebe os rios que o engrossam e que o enriquecem, 
l.lté a bocca do rio Santo Antonio, duas legu as abaixo da passagem 
do Andrahy, onde rebenta, senta-, e sobre diamantes . Alguns 
Joga res em que n'elle se tem podido razer alguma excavação 
provam aquella proposição ; pois na cachot!ira denominada- In
tlue nci<~ -,longe da povoa ção do Paragunssú uma legua, em Ja
neiro de 18~5 muitos indi víduos de mergulho extraliiram muitos 
diamantes, e um dell es de nome José da Silva Dutra apanhou 
daquell11 maneira em um ó dia quatorze e meia oitavas : então 
qualquer individuo levavo ao mercado prodigiosa quantidade, e 
se agora outro tanto não succede é porque muito minguados se 
acham os Jogares de facil exploração. 
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· Da mesma serra Chapadinha·, não longe da fonte dos rios 
Mucngé e Combucas, nasce o rio Piabas, que correndo entre el la 
a oeste, volta-se para Jéste, e despenha-se ultimamente em di
recção do norte, dividindo. as maLtas agríco las dos terrenos 
diamantinos ; depois de nm curso de pouco mais de quatro 
leguas lança-se no Paraguassú no log<tr chamado- Passagem do 
Andrahy,- recebendo antes no chumado- Cousn Bôa- o rio 
Chique-Cbique, que nasce da serrfJ denom inuda- Emparedado-, 
Jon giqua á léste duas legnas da mesma povoação do Para
guassú. 

Este rio é diamantino, e do Ch1que-Chique, á margem do qual 
depois de um curso ele duas leguas se acha a povo:tção deste 
nome, se desentranharam diamantes em um numero espantoso; 
não foi só de seu leito e barrancos, não foi sómente dos corregos 
que nelles desaguam, e dos brejos que nas serras d'unde: nascem e 
por onde passam se tem podido penetrar, ·que milheiros de oi
tavas se exlrahiram, mas tambem dos altos, dos Jndxos e de toda 
a parte onde a penedia tem Jogar a uma excavação qualquer. 
Na referida ~erran·ia do Sincorá, onde começam os terrenos di'a
mant-inos, em distancia de vjnte leguas se acha a sena rJo An
drahy, em cujas fraldas está a povoação deste nome, que d·istando 
da do Cbique-Chique du~s legua~ ao su l, e dn do Paraguossú 
quatro, não contém menos de tres mil alma s : prox:imo á ella 
ao 1ado de lés te nascendo do norte passa o rio Cajueiro, o qual 
estabelece uma linha divisaria entre as maltas agrícolas 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 extra h ido libras 
de diamantes, e nas costns e fraldas daquella serra rebentam á 
porfia, já em linha, já destacados, cor regos sem numero os quaes, 
nascendo della, nella mesma se submergem para fazerem um 
curso subterraneo, e depois borbulharem naquellas enços tas e 
abas, e pararem finulmente naquelle rio; é nas gru tas, onde 
elles se mergulham e se escond em, que se acham grandes depo
sitas diamantinos; com luz os homens as penetr·am, e por ellas 
se entranham umas vezes de gati nhas, outras de rastos, postando 
nnquellas cavernas tortuosas e escuras, de espaço em espaço, sen
tinellas, já para que se nuo perc~m, e já para que os ultimas, que 
se empregam no trabalho, não sejam sorprehend idos por qnalquer 
enchen te pluvial, a que teriam en tão de succumbir. Todos os 
brejos da referida serra até ll?:Ora explorados têm sido riquís 
simos, e para dizer tudo de uma vez, onde na mesma serra as 
aguas, quer perennes, quer pluviaes, cah indo f11zem ngsento ou 
regatos, póde-se explorar sem que se tema ser malograda a ex
ploração; e isto muitas vezes mesmo quando aquelle assento ou 
regatos são pedregosos, porque a pedra é mui tas vezes super· 
fiei ai. 

Entre as serras, que da referida serrania se destacam sem pre na 
mesma direcçâo, está a dos Lenr,óes distante da do Andrahy seis 
1eguas ; nas fraldas della se aéha 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 direcçno de 
léste na barra do Garapa, ass im chamada por ahi receber as 
ag-uas do rio deste nome, que vindo daquella serra, corre para 
lés te por espaço de tres leguas. Da mesma serra vem ao Indo de 
oésle entre aq uellas duas povoações os rios Ronca dor, Bicas, 
Caldeirões, C<1piv;1ras, Ribeirão do Inferno e Lençóes, os quaes 
todos naquella mesma direcção vão perder -se no rio S. José, della 
tambem é oriundo o rio Limoeiro, que com aquelles vem lançar-se 
norio S.José. 

Todos ell es têm qualidades da serra donde nascem, todos assim 
como os corregos que os engrossa m, e os brejos que existem tanto 
nas fraldas dn mesma serra como em cavidades, são dinmantinos. 

Muitos dos que têm sido exploeados tem feito a fortuna dos 
exploradores. 

O rio de S . José, r ecebendo as aguas de todos aquelles, e 
dividindo os terrenos dinmantinos dos agrícolas, vai depois de 
um curso de seis Ieguas desaguar em outro rio, que em uns 
Jogares tem o nom e de Coxó, em outros o de Andrahy, e ulti
mamente o de Santo Antonio . Sua profundidade-, vagar de curso, 
e um lei to isento de buncos de pedreiras, o tornam navegavel 
desde a sua fonte até sua embocadura no rio Santo Antonio. 

Com quanto não tenha elle so1frido explorações por dependerem 
alias de grandes forçns, corntudo se presume depositaria de pre
cios idades emprestadas pelos r ios que nelle desaguam. Em suas 
margens e ·ao l11do de oéste em distancia de meia 1egua da povoa
ção dos Lençóes existe pedra hume em gra nJ.e quantidade . 
Distante desta povoa~~ão quatro leguas, e na mesma linha da serra 
do Si ncorá, está a povoação da Pedra Cravada ; uma e outra como 
a do Andrahy ha pouco tempo formadas sobrtl terrenos, que só 
deixaram de ser desertos depois que m;ug-uando-se as minas dos 
rios Mucugé e Combucas a ambição convidou os homens que alli 
se at·havam :1gglomerados a distrahirem -se em busca de novos 
man~nciaes . E' en tre os Lençóes e a Pedra Cravada que corre o 
rio San to Antonio, u~scendo na terceira serrania denominada 
Furna - , parallela á do Cocal a oeste da serra dos Picos ou Cam· 
pestre, fronte ira á serra da Tomba. 

Este rio recebendo o de S. José e o Rio Geande, que na~ce da 
mesma serra do Campestre, corre por espaço de dezoito leguas 
capaz de navegat;ão, e vai lança r-se no Paraguassú no Jogar cha
mado SanLa Roza . Póde-se affi rmar que elle, depois que aLra
ve~sar a serrania do Siocurá, corre sobre um leito de dia_ma n.t~s, 
poi s onde tem sido possível , como no Jogar chamado Lwur1oba 
distante da povoção dos Lençóes uma e meia legua, tem bastado 
mergu lhar-se para se apanharem di3mantes em grandes quanti
dades, e o motivo pelo qual ainda co nserva tanta riqueza são as 
febres enclemicns. A norte em distancia da Pedra Cravada tres 
leguas está a povoação da Parna Jyyba, sita em uma serra que 
tambem se destaca da serraria em que se acham as outras po
voações. 
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Junto á ella passa o rio Utinga, que nasce àa serra denominada 
Morro d.o Cbapéo, que está no mesmo rumo de norte e na mesma 
serrania em distancia dP. trinta leguas. Este rio emquanto corTP. 
pela serra donde nasce é diamantino, e dep0i s que della se de=
penha banha uma g ra"nde extensão de matas agr ícolas e inculta s, 
e vai perder-se no rio SauLo Antonio, {'ler-correndo em todo o seu 
curso o espaço de trinta a quarenta leguas. 

Longe da Parnahyba sete leguas e na mesma cardo do Sin · 
corá está a serra das Arroeiras, onde se ar:ha a povoaçã o do 
mesmo nome, e em di stancia desta oito existe a da Cilnpada 
Velha, junto á qual nnsce o rio Verde de um brejo cb nmado 
Commercio do Meio, o qual renebendo os outr0s rios pequenos 
é o unico que partindo da serrania do Sincorá vai de•aguar no 
rio S. Franci sco: em todo o seu curso pela serra donde sah e é 
diamantino. Em longitude de trinta leg uas fi nn mesma direcção 
está a povoação de Santo·Tgnacio, onde o terreno é rico de diaman
tes, e até onàe se tem c.:onhecido ser diamantina a mesma serrania 
do Si o curá desde a povoar.:iio des te nome, o que com prehen rle uma 
longitude estimnda em setenta e oito Jegua s com uma latitude de 
cinca gráos. Diamanvina, mas n5o ~anto como aquella serrani~, 
é a do Oocal desde a serra do Gagáo nté emparelhar-se com a 
povonçã0 de Santo lgnacio . 

Sua extensão é estimada em setenta e duns leguas de longitude 
e quatro de lati~ud e ; mas se é menos diam11ntina a serrania do 
Cocal abunda de onro extrnordinoriamente: é , nella, na se rra de 
nome Assuruá, que exi stem as mais ricas minas daquell c mela i, 
e entre el las são celebrt:>s as do Gentio, Carrapi c: llo, Jardim e 
Baixa Grande, onde é commum extrahirem-so fo lhetns de sete 
e mais li bra~; os diamantes nhi não são raros, e sóm ente não 
são muitos explorados, assim como aquellas minas, por secao 
o terreno, e não existirem aguas perenuaes. 

N'uma d'aquelfas minas, na elo C~rrapicho, que . hoje chamam 
Lavra Vel11a, existem p~redões de subsnaucias cr istalizadas e ru
bras, que facilmente se pu lverisam ; sua pmprieclade rapida é 
sa lsa, e sua côr toma-se purpurina depois de purit1ead as . 

E' n 'aquellas serranias depois que passam pelos municípios de 
Sento- Sé e Joazeiro, no Jogar onde dão o nome de Serra dos 
Paulistas ou de Muribcca, que se presume existir as rni nas de 
prata, que denunciara Roberio Dias a Felippe li, e que não foram 
descob ertas por neg-m· este áquelle colono o titulo de Marquez das 
Minas, que em recompensa pedirn, por quanto ~m favor d'aquel
l& presumpção está o ter appresentado em 1807 Simão Moreira, 
morador no rio Verde, p:randes amostras de prnta em pedr:J, e 
fundida na povoação da Vi lia Velha, ao tenentl' · Curon el Jonquim 
Pereira de Ca, tro, então procurador das faz endas do conde da 
Pante, pedindo cartas d'este para aquelle 'Cond e, anm de o favore
cer descobrindo-lhe aquPI!as minas: as cartas lhe f0ram prestadas 
e el le vo ltondo com omcios para o càrreged0r da corn8rca de 
Jacobina e para o capitflo mór de Sento -Sé, soube que a estes in
cumbira aquelle conde a descoberta das referidas minns, e que 
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assim não tl:lria melhor successo do que Roberio Dias, com o que 
r esolvetl retirar- se p;1ra a sua casa, onde logo morreu de febres 
intermittenle , mas não levou para a sepultura o seu segredo: 
por qu anto uma derrota por elle escripta passou das miios da 
mulher para· as de um filho nutural do alferes Antonio Pinheiro, 
morador na Vi li a da Bnrra, o qual em i837 offereceu-se ao padre 
Manoel Ignacio de Oliveira Martins para com seu .auxilio ir fazer 
a descoberta das referidas minas segundo aqnella derrota. Um 
homem de idad e já avançada, mora uor em F-ilão Arcado, compa
nheiro de Roberio, e cojo nom e se ignora, foi quem ensinou a 
Simão Moreira aquellas min~s attrahido dos favores deste, e então 
lhe recon1mendou que se entendesse com os Indios do arraial do 
Joazciro, afim de instruil-o do caminho pelo qual se devia ir 
ao carrego do Mnl;~to, e d'ah i á uma grande planície no cimo da 
se rra, onde se aclwva um grande jatobazeiro com um cardo 
ao pr, dos quaes em pouca distancia se achavam as mencionadas 
minas, a r.ujo lado se achariam aiuda vestígios de cisternas, que 
Ozera o mesmo Roberio para deposito das aguas das chuvas por 
ser ali i o terreno secco. 

O Olh o de Antonio Pereira, por crime que commetteu nas Aro
eira s, d es ;~ pp a rece o, e ignora -se. onde actualm ente se acha. 

O que a incuria dos g·overnos passados conserva ainda em igno
nm c:.ia, o interesse ou o accaso brevemente descobrirá, como !'UC
ccdeu com as minas diamantinas, que até Setembro de i8í.q, 
ignotas nesta se rrania, hoje são conhecidas em um a distancia de 
Sll tenta e oito leg u:J s . Pa r~lldas á serrania do Sincorá e do 
Coc<ll, e trnendo a mesma direcção e origem, seguem duas outras 
que são a da Fuma, e além dell n a do Pinga. Todas estas serra
nias form 11 m a grande cordilheira que nesta província t.em os 
nom es de. Si nco rá e Chapada. 

Cada uma dell as contém propriedacles especiaes, e encerram 
riquezas diversas ; as entr~nhas da primeira estão ornadas de 
diamantes, e suas ag-uas vertem e sentam-se sobre elles; as da 
segunda são diamantinas c auriferas, as da s outras em uns Joga 
res e tão eheios de ouro, sobre cujo lei Lo correm seus rios e rega
tos, e em outras abundam o ferro, o cobre, o chumbo, e talvez 
que n pratn e a plalin.,, 

Na do Cocal, no Jogar chamado serra da Tromba, nasce o rio de 
Contas, outr'ora chamado Juss i ;~ p ó , que depois de um curso esti
mado em oitenta legU<lS ao sul vai desaguar no Oceano; n'este rio, 
emquanto corre na sena onde nasce, se tem achado diamantes, 
e a superintendencia de Minas, mnndando-o explorar, os achou 
tambern , porém em peqoena quantidade, pelo que deixou de ser 
escavado afé o Joga r cham ado Fazenda do Gado; dez leguas abai
xo da sua fonte é aurífero . 

O rio Cai xa , ooe nascendo nn seiTania da {?uma de um morro 
cham;,do serra de lLaiJira vai desag uar no rio Parameirim depois 
de um cur,;o de seis leguas, recebe antes o rio dos Remedios, que 
na sceudo da se rra ela Tromba vai para oés te, e atravessa as ser
ranais da Furma e do Pinga. Emquanto da Tromba sahe o rio 
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dos Remedios, busca óeste c vai desaguar uo Parameirim, e es!e 
no de S. Francisco, da ItaiJara sabe o rio da Ag·ua Soja, que vem 
desagua r a !estA no rio de Contas, que vai para o Oce;1 no. Todos 
estes siío riquí ss imos de ouro; e nos dos H.etnedios, no Ioga r clla-. 
mado Brejo da Luiza· de Br ito, ex iste ped ra lioz, e urn gT;~ncle pe
dernal de finí ss imo marmore az ul com mati zes brancos) Nas abas 
da serra da lt nb ira, ao lado do sul, n él lo gu r chamado car rego da 
1\'Iutuca, se ll cha um grande mon te composto sómente de pedra s 
de ferro. Na serrau in do Pinga eleva -se sobre todos um morro 
denominado das Almas, coberto sempre de nevon , o qne faz dar
se á serrania aquello no me ; dell e ao lado do snl nasce o rio Ta
quari, e no lado do nor te o· rio do Panlo, os quaes vão desagnar 
no Brumado, que nasce tambem d;ICJ 'Iell e morro ao lado de leste, 
e que depois de banhar a v i !Ia do Rio ele Co ntas, desce em ·cata
dupas a se rTa, e com menos de um qnarto de legua de curso di
v ide em duas metades a povoação da vil la Ve lha, e va i finnlm ante 
lançar -se no rio de Conta~ , no Joga r chamado Barra da Macella, 
depob de coner por um espar;o es timndo em v inte leguos . 

Foi naquell a vi l la que o Üllvidor João Franco Lomenço, S:1bendo 
que um alcaide, a quem chamavam Fnim, sn bia onde se achavam 
pedras de cobrE', pedira ao tenen te co r·onel Joaquim Pereira de 
Castro que sub ministra sse ao dito a l c~icle meios de conduzir uma 
porção daquellas ped ras; e subm inistradas estas, cond uziu o 
mesmo alcaide u mn quantidad e., da qual fun dida uma arroba que 
deu em resultado dezesete libras de bom cobre. No arraia l de nome 
Matto Grosso, no Jogae chamndo Chapada Ve lha, em dist:lnc ia 
daquella vil la tres leguas, acha-se cobre pu ro e nativo nas mes
mas min as e.m que se acila o ouro. 

Ao lado de les te do mesmo morro das AI mas sa he o rio Para
merim, qne recebendo aguas do rio do morro do Fogo e ns elos 
rios ela Caixa e nemedios, vai desag uar no de S. Francisco. O 
Parameit·im ta miJem é amifero. 

São as se rTas da Tromba, da Ttab irn e mono da s Almas que 
formam os pontos m:1i s e l ev:~dos que têm as serranias do Cocal, 
da Furma e da Pinga, e é dell es que parte a se p;1ração d11 s aguas 
que vertendo para o Paramerim vão pai'<I o rio de S. Fr<lllc isco, 
das que vertendo para o rio de Contas vão parar· no Ocea no. 

Ao lado direito elo rio Parame l'im, no Jogar" chnmndo- Ovos-, 
existe grande qunn tida ele de um a substant:ia oleosn e r es i oosa, 
que se póde considerar betume; o ciJ eiro e cô r della sã o iguaes 
ao breu ar·tifi cial, e perto doque lle Jo gar, no sitio clwmado Agua 
Quente, ex iste uma fonte d'agna thermal : á esquerda do mesmo 
rio onde em distancia de quatro leguns se acha a sena de 1\'[a
caúbas, ha ex:cavações e lnvrns de longa data : de uma dellas, na 
fazenda chamada S. Bartholomen, ext rall in o cap itiio Rodrigo 
Antonio Pereira de Castro, em 1.837, de um grande pedernal uma 
porção, que levada ao fogo dissolveu-se e deu em resultado 
chumbo, e além des te um metal qnasi tão alvo co mo a prata, e 
mais consisten te do que ella, o qual é de presumir que seja pla
tina. Filial da serrania dó Grão l\'Iogol ei;D. seguida do norte vem 
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entrar nes ta ·província uma serra, que nel la tem o nome de 
Monte Alto, onde está a vil la assim cliamada . 

Esta serra findn logo depo is que se andiaota daquella vil!a; é 
.dia111antina, o sa litre nelln existe em gr<illde quantidade, e no 
nrraial do r iacbo de Sant'Anna existe um morro de pP.dras l'er-
reas . lo termed i ando quinze leg-o as a Jé ·te vem da enaoia das 
Almas uma se rra, que entrando nes ta provínc ia tem o nome de 
Geral: nes la está primeiro a serrn do Salto, on.-Je nascem os ri os 
Gavião e do Anton io, antigamente chamnclo dDs Palmeir;JS, dos 
quaes este v;d lançar-se no rio Brumndo, e af]nel le no de Contas 
E~ta serra é aurífera, c nella ex istem ametlly:;tas em quanti
dade e de exce lleute qualidade; a segunda a do C<liteté, onde 
está a vi lla deste nome. Em distancia desta villu duas-Ieguas, 
no Jogar ct1arnado Barra, no de nome R11Tocas em d1stancia de 
quatro Jeguas, e em outros muitos existem pedras de ferro em 
aiJundanc ia extr<~ord i naria. 

E' desta serra que nasce o rio das Rans, que depois de uni 1'·se 
com o dos Carnahibas, que della tambe111 nasce a oeste, vai hlll
r:nr-se no rio de S. Francisco, tendo antes fe ito um curso de trinta 
leg-uas. 

Daquelln mesma serra nascem os rios S . Joiio e S. Onofre; 
aqm ll e depois de um cur:-:o de v in te leguns vem ln nçar-se no 
Brumndo, ua faz enda do Mucambo; e es te depois de unir - ~e ao 
rio Bonito e a outros que correm cln serra cle Mat!aúbns pa ra oéste, 
se rrn ao.ri fern, e onde está a vi ll a do mesmo nome, junto a qual 
existem düas fontes d'aguus thermaes, v:d desa:ruar no rio 
S. Frnncisl!o. abaixo da villa do Urubú uma legua , formando um 
curso e~t i mado em mni~ de trinta leguas. 

Filial da serra ele Caiteté es tá á S. E. a serra das Eguas, em 
distancia dn vi li a do rio de Contas quntorze leguns; nel la ha 
muita almndaocia de ge~sal, a perlra ferrea existe por tod:~ parte 
c no carrego cbnmnclo s.,pe, junto ao arraial do Bom Jes us dos 
J\lli:irDs, existe pedra pomes em abundancia extraordina1·ia. 

O tempo me não cl1egou para coubecer outras muitas riquezns 
destes terrenos abenço:Jclos : ne ll e existe o re ino minern l cercndo 
elos melhores \Orreocs agrícolas cortados ele rios, nos qnaes lnór
mente :í 111argem esqnerda do Parag·uassü existem ma is de cin
coenta leguns de matas incultas, onde a phitologia teriêl muito que 
co lbHr para seu aug-mento e progresso . 

Só falta a tanta riqueza naLurnl uma mão que lhe ele homens 
que a colhnm e a reproduzam, e esta mão será a da augusta c 
s~.~g racla pessoa a quem hoje se acham confiados os des tinos do 
Imperio . • 

(Hencclic·to JV[ewq~6cs ele~ Silve~ .:tca~uv .- ·15 ele .\bril ele 1847.) 
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Me1noria descriptiva e estatistica. da ri
que:zí:a mineral da provincia da Bahia 

< Para as informnÇões s.erem circurnst~ncindas e acompanhadas 
de amost ras ele qua lquer espec ie de proeluct;ão minera l, versando 
partiCII Inrrnen te sobre cada um dos nove novos pontos men
cionados na cópia do j á citado officio, dá-se a dificu ldade de se 
n~o poder ob tel-as senão á vi sta d ~1s mater ias pr imas e Jog-a t·es a 
que demoram nesta província; to d~via, valendo-me da histor ia 
e remini. cen~ias de alguns desses lo!!·are!':, outr'ora visitados por 
m im, mu ito ma l podt> rei in'fo rmar" V. Ex- quant.o ao 1. 0 po nto , 
isto é -:- Uma re laçãJ das minas conltec ·idc~s em exploraçc'"Co e lavra 
na provincia . 

Que, pouco depois do descobr imento do Brazil (1.587 ), foram 
conh ecidas minas ele pra ta e de otuo, havendo trad icções de que 
a deseoher ta d'aque llas foi por um celeb re Mur ibeca , o que mais 
me parece do dominio romantico OLl fabu loso, quanto a taP.s m i n::~s 
ele rntt~, do que da mnis simp les e sing-,e ltl realidade (apezar de 
haver poster iormente apparecido vestíg ios de minas de pr<~ta), e 
nem o acredit.ara Fellipe li ria He,: panha, negando ao filho daque lle 
Muribeca, Roberio Dias, (Hi9l), títu los l1onoril1cos, que solic itára, 
para de~cobt'ir o seg redo de seu pae, lendo sido apenas nomeado 
admini :< trador das minas, si as desco brisse ao gove rnador g>ra l, 
D- Francisco de Souza, com quem sub iu até o sertão de Jacob ina, 
o por ord em regia devia verificar a ex istenc ia do rnysterio. 

Roberio falleceu sem o cunseguimeuto da verdndA, ficando a 
supposição de que taes·minas el evem demorar ao N de~ ta capital, 
cerca do 80 leguas geogrn pl1 icas NO l~ N, nn::; se rras orien taes da 
rio de S. Francisco, no termo da comarca do Joaseiro. 

A immensa riqueza do reino minera l ne~ta prov íncia está 
hoje fóra de du vida, pe la succes~ão de exp lorações desde esses 
remotos tempos co loniaes, cujos productos em ouro subiram ·a 
cifras espan tosas em proveito da met rupole. 

Audazes pau1istas e ousndos e experimentados mineiros, dos 
qu~tes seria enfadonha a nomenclaLurn, vieram á esta prov íncia 
f<Jzer g randes e repeti d;, s excursões; fundaram vill as, estatieleci
mentos agl'ico las, fam il ins cujos ramos tdnda abastados attestam 
riquezas or iginm·i11s da minernção e extracçfto do ouro. 

Na comarca do Rio de Contas 90 leg uas O 6, S O des ta ·capita l, 
e antes mesmo de tanta distttncia, seus temp los lá estão mostrando, 
por fe itura dos povos, a nbastança de seu poder e rique7.a: 

E as minas propriamente ditas, abertas em rochas na freguczia 
do Mor ro do Fogo, e ou tras em te rrenos de d iversns naturezn~, 
em dírecções subterraneas, na do Bom Jesus, do capi tào-mór 
Novaes, os dos arra i<t eS de Ca tulez e R~medios e outras que ~e 
encontram n .~ qu c l l c t13rmo deixadas ; porque diversos Íl]te resses 
distrali irnm seus exploradores l'artos ue riqueza das na ções
a Jnvotua - , e não por se terem exhaurido esses prod uctivos 
terrenos. 
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Nesses tempos em que a industr ia minera log ica prat icamente 
ostentava seu maior clesenvolv imenLo, tambem se extn1hia car 
bo nnLo de ca l, ameth yst;Js, Lopazios, minas novas , !l'iz, e outras 
ped rHs não probib idas nessa ext~nsa região, sem duvida a mais 
ri ca, chamada comarca do Rio das Contas, que então abrangia o 
termo hoje da coma rca de Caetité 20 leguas ma is ao O, (ou 110 
desta capita l) da vi lla de Nossa Senhora do Livramento das Minr1s 
do Rio de Contas 7ti legnas de long itude O des ta cidade . 

Então ern todo o nosso iu ter_io r da provin .; ia dividida em 2 
grandes C'Omnrcas : a do Rio de Con tas e a do Jacobi na : es ta ao 
N. e aq uella ao S. 

A an ti ga coma rca de .T<ICO bi na, hoje tambem div idida para a 
creatiio da de Ch ique-Ch iq ue, nns :Das 2 v il las Jacob ina Ve lha e 
Jacob ina Nova. 50 e 70 leg-ua NO 4N desta cidade, t;Jmbem nell ns 
fo i notavel a prodncção au rí fera, e de uma gr:mde área de ma is 
de 20 leg-uas quad radas, que l hes ficam a O até as serras do morro 
do Clwpéo, ou de San to lgnncio, seus diama ntes ão de sui.Jido 
cred ito na E uropa, peln ri gidez , boa agua (cô1· crystu li na limpid<l) 
e uni form idade de t:Jmanho e fórma . 

e-1 timamente, no Gentio, nas serras ·do Assuruá, termo hoje 
da comarca do Ch ique-Chique, ele 184.0 a 1.84.5, muitos explo
radores extra hi ram grnndes quantidades de ouro, que nv nltararn 
no mer cado desta praça . 

Es tes terrenos an rife ros demoram cerca de 100 leguas de 
longitude O 4., N. O. des ta ci tlacle, e neil es ten taram os negocian tes 
das lavras di<1maotioas da vill a do:; Leoções crea r uma com
pan hi a me talurg ica. 

Obti veram do governo consentimen to sob contrato; levan 
taram c<~p i taes, cerca elo 300:000;;l em acções de ·1:000~ em ittidas 
até algum:1s nesta pr<J("a · demandaram de All emanha um pe,:soa l 
de lll<IÍ S de 100 indivicluns engaj'~ dos pnr um Crnmme, qDe se 
di zia engenh eim e pelo pnrtnguez l\IIa noel José Vianna, accion i. tas 
onearreg-atlos desta l egaç~o; aqu i apor taram todos em 1860; 
seguin1m sflu destino acompanhados por un1 engenheiro hydnlll 
Ji co, um med ico, e utensí lios para a nova empreza , infel izm ente 
ma ll ogra cl a pelos ho rriveis eiJl~ itos de rigo res da secca dos mmos 
de 181i0 a i86 !, que o menor damno que c;1uson foi ~~ di,so luç5o 
total e miserrima da empreza e perda dos capitaes empregados. 

Em summa, das antigas explorações mineralog icas nasc~rã? a 
lavoura e o commrrcio, especialmen te do ce ntro desta prov.mcw; 
e mr lhor avisado, seus haiJ it:lntcs, a exemplo elos habJl;mtes 
do littoral, aeertnram no predestinado viver dos braz ileiros 
-lavoura. 

De minns conbec idPs em exp l nra ~ões e lana na prov inc ia, 
n nda mais re;: ta do quo a J,emiJrança de tempos que passaram, 
excepto as minns ou lav ras da Chapada Oiamant iJHJ, vn lente resto 
surgido dns ruiQ.as da secca, que tl agellou a época da maior 
das calam idades - a fome! 
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Todos os seus povoados (das lavras) igual rdestinu, e talvez 
com mHior· força, fe l-os resen tirem-se dos des truidores effeitos de 
tiio funesta época, como centr·os ma is popu losos, e p~mt os quaes 
convergi r·am os es faimados de outros muitos Jogares; e, menos 
soccorridos de circumvisin hnr.ça agrícola, alro lutos esses habitan
tes no prospero v ive r somente das vnnt:1gens da mineração dos 
diamantes, cujo meio indus triuso é f~ci l c por isso lucratiV'o: 
sem o npo io da lavoura deveriam semp re pres uppor tt ri quezn 
a esperar da minernçôo iso ladamente em qualquer Jogar. 

Portanto se V. Ex:. admi ltit' em razões va li osas ns co nside
rações que levo dito me permittirá descrever a unica lavra a 
re!Bc ioonr - Chapada Diaman ti na - prese ntemen te em trabalho 
ua ex:tt·acção de diamantes ooa l lo Puraguassú na long. O q, N. O. 
14 Ieg . de;;ta cidade, nos municíp ios das v il las de 8an tn Izabe l 
e LenÇóes (comrHr:a do Rio de Contas), arhnndo -se aqu1• II es dous 
mun icípios presentemente separados, ou tr'orn tendo sido o unico 
distr icto diaman li no, tendo por séLie o grande povoado do r io 
Mucugê (conflueo te do Paraguassú), onde se fizer<r m as primeiras 
explorações . · 

Aquell as doas v illas di tam uma da outra H leguns: Santa 
Izabe\ ao S. e Lençóes ao N., situadas sobre as a b;rs ol'ieotaes da 
serril do Sinco rá, e mui nntura ltnen te separados se us termos pelo 
rü.1 Garapa, que os corta de O a E . 

Os ce lebrPs na tura li stas all emfies Sp ix e Ma rtins, em excur
sões scierHificas no intuito de e:-.:nminarem e reconhecerem as 
abundnntes riquezas do Brazi l (depo is de v isitarem a prov ínc ia 
do P:rrá e outra~ do norte em 18:2-1) chegaram a esta ; e elas obser
vações que fheram da natureza geolngica de seus terrenos cor
tados pe la cordilh eira gera l, que se estende sul no nor te em 
trez elev;~di:.;s i mos espinhaços paral lelos, fraldejados po r trez 
r iquíss imos v:1 ll es baohndos por diversos r ios que descem em 
todos os sentidos, nem só desses espinhaços, como de mu itos ra
macs, que tomam diver os nomes, extasi:wam- se na contempla
çfto da gr:md iozn be ll cza LlesLa passagem qne fórma a cndêa dos 
terrenos di;Jmantinos, e desde log-o recon heceram a immensa 
vantagem com que se ostenta estv. prov incin sob as demais do 
irnperio, com o que aprouve á natu rer.a dota l-a de product<Js dos 
t res re inos n aturaes, e, altos juizos de Deus, com tal vn riedade 
nos seus terrenos productivos, em nada inferior ús suas. cu
irmãs do norte e do sul, ainda mesmo quanto ao animal. 

Spix e o Dr . Mar ti ns, atravessn nrlo o braço da serra do Sin
corft , ora conhecida por serra Diamantina, reronhecernm pela 
natureza de suns chapadas a exi~teur. i n dos prec iosos diama n tes .. 
e a reve laram ao cava lheiro sargento-mó t• Franc isl:o José du Rocha 
Medrado, possu idor de var1os terrenos desses intere ·saotes Joga
res, cujns jaz ida:;, vendo que se es tendiam ma is ao N . , os att ra
biu, e continuando em suas excur ões depnra ram com os rios 
Paraguassú, Andray, Santo An tonio, e outro.s de menor curso, 
Serra dos Lencóes, etc. 
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Me p~recem terem sido elles os ~ utores de um espi rituoso e 
romaoti co mannscripto transmiLt ido pelo Instituto llis torico 110 
conego catbedriltieo Benigno, de quem adiante tratarei. 

E talvez, em raz i'io da proh ibi ção da lei pnra que se não ex
ploras em terrenos diamantino,, por ser en tiio propriedade da 
wrôn, propriedade que con tinüa a ser hoje nacional pelo nr t. 9 
da resolução de 21Í: de SetemiJro de 18Mi; (entãu só erào exp lo 
rndas as min~s Je ouro e as ele diamante egpecialmente, sómenLe 
na província de .M inas, sob a adm inistrat;âo de um intendente, 
por nomeação régin; e algum hav ia tão despotn e cruel, que peln 
tt·opa de guarnição fazia b~ l ea r os misernveis garimp eir us qu e 
des:{raçadam ente erão encontr:1d os fais ca ndo, ainda mesmo nas 
arêas já lavadus e cleix~da s pela estação regia!) e trolver, mesmo 
pelo disinteres~ado caracter dos brazil eiros, nenhum ousou ex 
plorar d e~d e então nossas minas de el i;Jtnantes nesta província , e 
nem aquelles i/lustres sabias a l/ em ~es o fJUizerfto fazer e nem o 
deviam,content;mdo-se em tjguraretn talvez aexistenc·ia de um t~ ci
dade fabulosa , em ruinas, ás cabeceiras elo Pa rn goas,ü, especie 
de revelação elos nossos terrenos di:11nautinos, adrede invent:l d<l , o 
que o bom senso parece a ttin gir . Essa cida de, si me não falta a 
memoria, é fi~urada nas maLtas elo Andara hy Grande, co nl'lu•:nte 
do Paragnassú, 60 legua s a O lÍ: N. O. desta cidnde, maltas que 
tam bern são banhadas pelo rio Santo Anton io, ri ac hão de Utill ga 
e outros lributnrios elo rio Paraguassú. 

O manuscripto fi gura a ex istencia de um pnla;,:io, com cer to 
numero de j a ue ll ~s . arcadas, sa lões, aquecluctos e pasEadiços, um 
no n<~Vegavel e conôas. um monte de cryst;Jes, pel , qual uma 
calçada sobe e outras v isões h ;d.Jitada~ por morcegcs. Entretan to, 
o grand e período desde a pa ssage m de Spi x e Ma rtiu s até f84 1, 
foi ma is on menos tempo rte explorações e extracções de varias 
mineraes. As amet!Ji stas ora v indas de nos~os ser tões elo ;3. confi
nl•ntes com o rio Pardo ncs elo N. dn prov in cin de 1\'Iinas- Ueraps; 
o sa l de nitro ou sa litre impu ro ou bruto de varius log·ares c],. an
tign comarcri do rio de Contns, especialmente do rio de S. Fran 
cisco, do Bom Jesus da Lnpn, Mon te Alto c Brejo Grande ; o ouro 
em pó, ou em barras, e folhetas inc lusive o do rio das Eguas 
(ponto mais centrnl desta província confinante com a ele Goyn 
1LO IPgnag O. e alt:· m do Bio ele S. Francisco 30) Lermo !J oje da 
comarca do Monte Alto, cuja v illa, cabeça de rlistr icto, está a '12 

.leguas occidentaes do grande rio, e a ele Ca r~nhanha á mnrgem 
orient11l, a cojo termo pertence o arra inl do rio das EguHs, 
lÍ: S. O; ou g iz ou pedra ca lcnrea el e que ahun cliio muitos Joga res 
do r io de Contas; muitos outros C<Jr/J onatos, oxydos, e nitratos 
soperabnndantrmente ja zen do em grandes extensões de terrenos 
-conbecidos em nos~os sertões, onde tambcm a riqueza de ped ras 
ferreas exce de a toda n ex pec tativa· pe la abnndancia, con tituindo 
aLó montanhas de pedras de um producto de 80 °/o , co mo em 
affirmo u o Sr. consul inglez 1\iorgan. 



222 PROViNCIÀ 

O ouro em bruto então valia 1.t)l200 a oitava; por tal preco, 
e pe l:t superioridade fnsc i n~dora de seu elevado qui l11te ( i8 . o 
ta l vez), o com mercio o n:io deixa v a exposto do desprezo com que 
aquel'ontms prodactos erõo :~penas exportados para o I\io de Ja
neiro e para Europa, r.omo objectos de amostras. 

Uma nova époc.a miuera lugiea para esta província foi a dos 
descober-tos dns minns de ouro do Assuruá, dos te rrenos tliaman
tinos d[t Chnpada, entre cerc11 de 60 leguas N. a S. de nossa cadêa 
de s0rras, que se estmde da moderna comarca de CIJiqne-Ch iqne 
á do rio de Contus; épocn a ma is fe liz até em resu ltados soc iaes, 
pelo ingresso da civ il iS [IÇ~O, dese nl'olvirnen to mora l e mnter ial, 
e progTess ivo cornrnercio, que rap idos mudari\o de fnce rus ti cos 
costumes em dese rtos deseo nlr ecidos, converg indo pnra esses novos 
descobertos pessôas de todas as clns8es e condições desta prov íncia 
e de outrns c).o imperio, e até estrangeiros e v isita11tes da Europa. 

O est rondo no ti cioso do appurec imento do diamante, especütl
mente do Assuruá, Sanl'a Tgnacio, Cl1npada Ve llln, e do ou ro no 
Geulio - deu origem á imm igraç5o para este !og11r do ouro em 
pr imei ro ensejo e depo is panr os diamnnlinos. 

O ~asunl appa recimenl.o de uma grande f'olh eta de ouro de 
2 3 /1~ li bras, no log-ar chamt,do laVI"a Ve lha em <1.8-J,O, em um in
significante desabamento de terra á bor d:~ de um carrego secco 
fo i o principio. 

Em 1.8111, porém, um mineiro, o alferes Ma lta, de<>cendo o 
rio ele S. Franr·.isco fl desem l~arcando na fra lda occidental na 
se rra do Assuruá, banhada pe las aguas de uma vasta lngôa, que 
com aque)le grande 1io se commun i c~ por um estre ito entre o 
an;du l do Miradoro e a v illa de Chique-f:h ique, ás margens 
ot·ientaes dn rin, demandou carninho pnra o Gent io, attrah ido pe la 
fama d:1 fe i'tili dDde aur ífera, conhecedor das con /1 gura ções geo 
logicas e ind ícios externos diamantinos, . ob:;ervou que iguaes 
eri:io os nossos DOS da província de Minas, donde vi o h a, e ou de se 
occupára na mineraç.ão e extrnccãG de dinmantes: tendo coll egido 
dos seus exames que não perde ria o tempo, ir1sta lou-se no pri
mei ro carrego que eof'ontrou ao sub ir uma prancba da serra, em 
cujo sitio abr iu logo um servir;o denominando -o Cotovello; e no 
seu novo aposento e traba lho, com pequenn fabrica, que o acoll).
panlu',ra, começou a aehar cl iaman l.es . 

Vulgar isa da a noticin no lavrado ouro nc· Gentio, 12 leguas 
DO S. daque ll e novíssimo Jogar, e na vi ll ~ de Chique- Ch ique, 
9 leguas ao N.; nã vi l la da Barra 22 a S.; e n'outrns povoados 
circumviziniJos, em breve viu-se erig ir em um outro carrego 
i legua E. no pequeno vnll e que denoru iniio Santo Ignacio,- u m 
~entro de cornmercio á mancir" de um acampamento de choupa
nas cober tas de ph l rn~s de carnaúbas, de cujns p;drne iraes abun -. 
dão v;,stos trrrenos M'enosos q-ue sepa 1·iio a ser ra do Assuruá, do 
I\ i o de S. Francisco, em lindos laboleiros de um go lpe de vista 
sobre modo ·n praz ivel. · 

E a maneira que crescia o numero dos novos povoadores e 
garimpeiros, apparecendo successivamente m.aill diamantes tanto 
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no Gentio por amo1· do Ouro, como em S. Ignacío pelo dinm:mte, 
elevou se a concurrencia a 10 ou 12,000 :J/mas . De duas aldens 
form;1rão-se em pouco tempo dous <lrraines com soffriveis casas 
cobertas de telbas . 

D':.llli estenderão-se os exploradores, buscando o S. das 
seiTas, guiados pelo simples instincto, que sempre é ndmiravel 
no povo brazileiro, quando tem a liberuacle ~e esco lba; e sem se 
contentarem com o que era ncha rlo, nem quererem lutar com o 
qLle era difficil na escassez d'agua de lavra de ouro, se foram 
~~long<mllO até a Cllapada Vc·lha, 24 leg . do S. do Gentio e 80(1, 
N. O. desta cidade: isto de 184:2 a 43. 

Novo commercio e de maiores dimensõ es, erigiu- se de 
momeuw, tnnto qunnto maior foi, e ainda é a possança desse rico 
lagar ferti l ele clinmantes, e de um solo mais ou menos cultivado 
de a lguma lavoura, por ser habitado, mesmo antes da descober
ta dos diamante·. 

Ainda não sati feitos os infat.igaveis emprehendMo res ga rim
peiros, ~empre investindo para o S., cbegarão ao alto Paraguassú, ' 
e no rio Mucugê, :J cuja marg·em Psqnerda está ora si .tuadn a 
villa de Santa Izabel cum sua matriz de S. João de Paragunssú, 
20 leguas geographicas ao S. da Cbnpada Velha, e 760. 4 N. S. 
de~ta !.:idade. 

Neste rio Mucugê, confluente do Paraguas ú, José do Prado, 
um lilho e um escrai'O forão os primeiros descoiJridores dos dia
mantes, que, pela sua quantidade, é talvez o muis rico de coberto 
diamantino do Brazil. Mot ivou e cnusou o rapido abandono desses 
outros anteriormente at.:hados ao N., convergindo para o Mucugê 
de Setembro de 1844 a 4,8 cerca de 30,000 almas . 

Esse :r rande numero de novos habitantes, de entre elles os 
garimpeiros espal hando-se pelas serr<~s, valles, g:1rgan tns e rios
novos povoados se farão levantando rapida e successivamente. 
A população subiu em Lodos elles a 50,000 nlrnas. 

Estas serras outr'ora inhospitas e deshabiladas, escondrijos 
cos reptis e das feras, conbec;idas apenas pelos caçadores, e de um 
ou outro exquesito, que nellas habitava na maior rusticidade 
entre sua florestas virgens e gigantescns, rivalisando com o 
elevado aspecto desses co ll ossos de rocba e de granito são presen
temente habitadas, e onde a civilisação, a moral, e grandes 
sacrificios dos novos habitantes cre;Jram as villas de Santa Izab el, 
de Lençóes, noLaveis arraiaes, quaes o do Andrahy, Chique-Chi-
que. Barro Branco, Cravado e outros de 2n e 3"" ordem. . 

UI ti 111a rnen te consta até que pelo P~1raguassú nbaJXO em 
direcção .E, já se vae achando diamantes até o Porto dos Mac:~cos, 
20 Ieguas além da v ill a de João Amaro, e 18 aquem da Serra 
Diamautina, quando já o rio Ee prolonga sinuoso pelas ca-
tingas. . 

E posso eu afirmar que nesses log:ll'es, á margem esquerda 
do rio, ba abundancia de umas pedrinhas- rubim-; não como o 
precioso rubim oriental, mas parecido em càr, bem que mais 
fragil; é mais da familia dos amethystas. 
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Quanrlo eu t ive a honra de interin amente 'administrar a 
reparrLic;ão dos terrenos díail1antin os, mandei para aUi. exp lorar 
pelo respeetivo eng!'J nli eiro o cap itão Affonso e um subd ito f'ran
cez, o cap it~o Hencn, alguns homens de tnliJalilo e me trouxerão 
amostras de tnos ruiJins, que forão subrnett idas a exame na 
Eurepa, não tendo tido so luçiro durante meu exercício. 
Con~inu~ndo ' ainda as noticias em geral de Lnvras tendo por 

u!l.imo a. mencionar ns exc~vações que observei á marg-em do rio 
Marahú- por occasião da prox ima com r11i ssão ela alfandega, do 
que Live a honra de ser encarreg-a do por des ignação do meu 
muito drstinclo e honrado chefe o Exm. Sr. Joaquim Torqualo 
Carne i r o de Campos- para o fim de se r cnrregada ~ ga lera ingleza 
Oregon, de piassavn e macleir-as nas aguas do citado rio. 

2° ponto:_ A natureza dos mineraes, possança e quantidade 
do mesmo minera l extrahido ele cada uma lavra. • 

Passo a. informal' que suas es pecies naturaes são ·as que já 
de~crevi, respondendo ao 1° ponto ; sua possança depende de 
combinações mela ll icas e dr. processos cllimicos pnra o reconhe
cimento de gráo de poder ~pplica do ás artes e á meca ni ca , 
exeepto o c~rbono (ea rbone pUf') ou C<i rvão pum crystn li ~ndo, 
como entendem os chimicos ser o di aman te.brulo, e outras pedr11s 
que por suas cam11das especrficns, se n5o reduzem a pulverisação 
a não dar-se sua toLa i in utili S<I~:ão : nem ad m ittem amalgama que 
produza cou zn melhor do CJLle essencialmente o creado ou nativo; 
<rpenns prcs tnvel á acç~o do atrito ao GOn tacLo ele ideo tic tlS espe
cies P<ll'a a lapidat;áo on pollido e brunido por machinismos 
apropriados a tornar-lhes luzi dws, luminosas ~c intill an tes e de 
formas regu lares e eleglmles com .mais ou menos fa ce tas ; ou 
mesmo rócos de luz aptos a jun t<rr os raios do so l á um ponto 
dado produzir sobre materias inílnmmaveis prompto incendi o, 
segundo as regra~ dn opl.ica; ao que bern se prestão os finos crys
taes assim corno o di11rnunte lapidado ou brilllaute aos ornatos, pe la 
sublimidad e de sua luz, que nada a torna opaca. 

A quantidad e ele diamantes, isto é,, segundo os dados que 
pude colher' dos balanços de expo rtaçào pela alfandega, qu e h11 
~xpo rtado es ta prov incin no período el e 10 annos , desde 1852 a 
Junho de 1862, como verii V. Ex. do clemonst.rati vo que segue, 
sub iu ao computo de 50 ,071 oitavas, na impor tancia official elo 
15, 021:0001~, pelo va lor el e 300B por oitava, ern virtude d:J lei 
n." 39ti de 2 do Setembro de 18'16, st;tje ito a )f 0 /o de direito, 
direito espccill l, po1' excepçiio do art . 637, § 1.. 0 elo decreto 

· n. 0 2 ,6(1,7 de 19 ele Setembro ele 1860, e que prod Llziu 75,i6U$500 . 
Além disso, cleven,do ' pagnr direitos ir mesa de r endns pro

v incia l, de conformidade com o§ 37, art. 2. 0 da lei n. 0 662 
de :H de Dezembro de 1857 , lei ele 16 de .Tunbo de i8i'i9, sob o 
n." 79i, até o presente (por virtnde d'aq uella Jei 37 , que por (ICto 
de presidtwcia de S. Ex. o Sr. conselheiro Cansansão de Si· 
nimbú, de 22 Feverei ro, foi impresso tal dire ito) e suiJstituido o 
dire! lo á razão de )~ 0 / o por es~a ultima lei. 
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Tomando por termo médio este ultim.o imposto, deve ter 
rendido n receita provincial 28:7771$ de direitos de 1/2 °/o corres
pondente a 17 ,98t:i oitavas despnchadas pela alfandeg;J nos ulti
mas 4 anuas financeiros de 1858-1859 até 1862, na importancia 
de 5:955tl . 

Parece extraord·ioario tão consideravel extracção de diaman
tes de nossas lavras. 

Pois ainda não é tudo: é abstracção de equivalente, senão mais 
de taes pedras, di recta mente levadas por terra aos mercados da 
província de Minas Geraes e Rio de Janeiro ; e mesmo nas ajge
beiras de seus posso i dores antes e depois das leis. fiscaes a 
respeito. 

Posw nffirmar, sem medo de errar, que esta producção 
chega, pelo menos, ao duplo da quantidade exportada official
mente por esta capita l, pelas ra?.:ões mencionadas . 

Não exageraria em avançar, que o termo medio de diamantes· 
extrohidos deve suppõr-se annualmente 1.0.000 oitavns, pelo 
valor dn lei 3:0001ll (o mercado a 5000l! a oitava, termos medios, 
5.000:0001ll ) que, ou se exportem para o estrangeiro por esta 
província, ou pela côrte, devem produzir o duplo dos direitos ou 
15: 0008 . 

Se presentemente, quando muito já se ha· explorado nos 
terrenos diamantinos, contioúa proporcionalmente a extracção, 
fará V. Ex. idéa quanto produziu no 1. 0 decennio passado de 
18[J,2 a 18t:i1, quando então ferteis e mais fa ceis forão os trn: 
balhos nesses terrenos abundantes e explorados por maior concur
rencia de braços que não o limitado ou reduzido numero . de 
exploradores do presente. 

Demonstmtivo 

Am10s financoit·os Destin9s Oitavas Total 

185i a :1852 ............. Londres i,õ38 
« ..... .... ... .. Southampton 1,576 3,H~ 

18õ2 a :1853 .......... . .. Londres :1,634 
•• • • o • •• o ••• o . Southampton 2,438 4,072 

18n3 3 1854 ............. Londres [J,75 
.......... .. Liverpool 5:1.7 

• • ••••••• o • • Southampton 910 1,902 
18õ4 a 1855 ....... . ... . . Londres 8i5 

~ • o • ••••••••• Liverpool 824 
............. Southampton 1,õ[J,2 ~f 

............ . Lisboa 35 3,217 
:i8õ5 a 1856 . . • •. ... . .... Lisboa 6 

. ····· ... : .... Liverpool i 

..... •. o.· ···· Londres 2,0:1.9 
tJ,5õ(l, . c .... ..... ..... Southampton 3,55'4 

15 
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Annos financeiros Destinos Oitavas 

f.856 a 1.857 ... . ... . .•. . . Havre 94,5 
Liverpool 2,6i6 

Southa mpton 4,,1.4,5 « ...... . . . .... . 
« . . .......... .. 1-Javre 928 

Unmburgo 29 
Londres 322 

1.857 a 1.858 ..... .. . ... .. 

Southam pton IJ<,i7ã 
Marselha 36 

1.858 a 1.859 .... .. ...... . Londres 1.,637 
Southampton 3,383 

I-lavre i 
i860 a :1.861. . •...• .. •. .. . Diversos portos 

Annos Jlnanceit·os DesLinos Marco; On11as lmportancia 

1.851.-1852 .. 
i852- i8õ3 •• 
i8fí3 -1.8()4, . . 
~854-1855 .. 
f.855- 1856 .. 
18õ8- ~859 .. 
i858 - 1859 .. 
i859- 1860 .. 
1.859-1.860 •. 
!860- i86i.. 
i86i- :1.862 •• 

Southampton 1.5 i 3:484~800 
2: 27'1 1$600 » 2 ... 

» 60 3/8 1.3:8:29#400 
Hamburgo 27 2 2/8 ~ 6: 9891)000 
Londres 41d t 3/8 :1.0:8006800 

1.0!1, H/8 24:09111$800 
Southampton 82 7 6/8 1.9: H86350 

Londres i60 i 6/8 36:867#600 
Southampton .3 2/8 7001)000 . 

D 

Total 

8,634 

lí,,õ62 

5,321. 
4,219 

Direito do 2% 

69#696 
45/fii32 

276Dõ83 
184#580 
1.71.{.!2i6 

864{.!263 

n5n3õ2 

Segue-se a quantidade de pedras preciosos tambem exportadas · 
pnra fóra do imperio no mesmo .decennio, isto é, de 185õ a 1862, 
exclusive os exercícios que nada exportaram : apenas chega a 
2,676 i/2 Th, na importancia de 26:9i5Jj316, tendo rendido; á fa
zenda publica, de direito de 2 e 5 %, por diversas disposições de 
lei ; 54i{.!õ97 · 

:1.861 'a 1862 . . .. ....... . Londres 
Southampton 
Bordeaux 

Havre 

591 ~ 
3,0õi ~ 

870 
62 4,,528 

A quantidade de ouro em pó e em barras exportadas para 
. paizes estrangeiros, no mesmo decennio de 1.85i - 1862, sobe 

sómente a 450 marcos e 3 oitavas na importancia de H9:096#3õ0, 
que renderam a fazen.da pub.liça, á razão de 2 °/o de direitos geraes, 
2:381fi927, con~orme a lei de 22 Je Outubro de 1.836, art. 22, e a 
de n . 51.4, de 28 de Outubro de 184,8 art. 9o § (I,. o 

Já vê v. El. quanto tiem decahidC!l nossa exportHÇão deste pre
cioso metal, a despeito mesmo de alguns marcos fundidos na pro· 
vincj~ :~ra ob.ras de ourives~ 



DA BAHIA .227 

Da exportação apresento o seguinte quadro : 
De muito menos important:ia tem sido n exportação das diversas 

pedrns chamadas preciosas desta província; o que prova antes 
o abandono de sun extracção, pela preferencia da do diamante, 
assim como pela mesma causa ha clec<~ hido a do ouro. 

De~te outro demon3tratlvo verá V. Ex. a que pontos foram 
deslinaclas e em CJuanto importaram seus valores e direito es
pecific<Jdamenle. 
Annos financ eiros Dos tinos Arroi.J:ls Libras Oitavas Importancia DiroHos 

!854 - {855 .. . .... Livorpool 1 14 
i856- !857 ... . . .. Londres 5~0 
!856 - i857 . .. • ... Ha VJ"e 72:i 

1,:1.8!,. 
i857 - 1858 . • . • . .. Southampton 
1857 - :!858 .. .. . .. B an·e 2'" 
:1.858 -:1.859 ....... SouthampLon t25 
{8~9 - :1.860 .. . .... Londres 30 
{85\1 - !860 .. . .... Southamplon 50 
1859 - 1860 .. . . .. . BaYI"O 7 
1860 - 186!. . .. . .. Dil•s . portos 2 6 
!861-!862 ....... Do1·doos 20 1.' ... 
!861 - 1862.. .. .. . Lo o tires :1.5 

----
Somma . .. .. .. . . . . 37 !,1,79 !,728 26:915$31.ú 541 ~597 

37 arrobas, 1,!.1,79 l.b e 1,728 oitavas a 2,676 1/2 libras. 
De turfa, apenas houve a unica exporta~ào para Londres, no 

vapor inglez Uneida, pela Orma ou casa com1nercia l W. c. Rogers, 
em 10 de Novembro de 1862 proximo passado, de :1.9 barricas e 
um C<~ i xão com 10u arrobas, ca lculadas ctd valorem a 160 rs., 
suj eitas a direi tos Je exportação 710 geraes e sem duvida mais 
5 °/. provinciaes, como de esty lo. 

Ta l foi essa remessa como amostra. 
Este com bustí vel é prodncção de .Ma raln't, do quaf longamente 

já me occupei na generalidade de n os ~as minas da província. De 
petroleo fon1m algun1 as amostras paro a côrte, para os. Estados 
Unidos e Inglaterra por parti culares, como se por ventura não 
livussemos aqui pessoas bem competentes para as necessarias 
ann lyses, quando ~liás até sem os recmrsos da chimica, no Jogar 
de sun procedencia, reduzem-o a gaz liquido, que se presta á 
mais bella luz , igual :i do oleo kerozene, extrahido do carvão. 

E mais fa cilmente si presta a asphaltar essa massa homogen~a 
bituminosa nativa, materialmente applicada como algures apph· 
cama do bitume solido estran geiro . 

As min as donde são procedentes todos este~ mi ne r~es de que 
me tenho occupado em demonstrar su~s quantidades sao: Quanto 
ás de diamaotes- as da Chapadn da Diamantina, especialmente 
rios munic:ipios Lenç:ol e Santa fzabcl !lo Paraguassú, pouco ~a 
Chapnda Velha, S. Ignacio e Morro do Clwpéo e Bom Jesus do R10 
de Contas . 

Quanto ao ouro, é ·vindo muito fracu i onariament~ de todos os 
Jogares já mencionados, sem ha ver de presente um nucleo que 
valha a pena ser mencionado como de maior extracção. 
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Sobre antros mineraes não consta ter 11pparecido, on sido ex
portado, excepto pnrLicularmeute n lg uma~ an1ostras para o mu
seu da côrte, ou p,íl ra a Euro pa, por pessoHs in teressnc1Hs no pro
gresso das sciencias natLU'aBs. 

Além da força irresistivel das cifras que tenho demonstrado 
com dados officiaes, a vantagem que te111 os diamantes des ta 
província releva transcrever em seguida as opiniões as de SS. 
EExs. os Srs. Conselheiros Antão, quando presid ente da provín
cia, em seu relataria á assembléa provincinl e inspector da alfan
dega Joaquim Torquato Cnrneiro de Campos, em seu relatorio de 
8 de Março de 1862 ao tribunal do th eso uro nocional. 

S. Ex. o Conselheiro Antão, ex-presidente: 
Os principaes productos que fl gLuam na exportação são -

o assucar, o fumo e diamantes ; mas não deixam de ter tomado 
algum desenvolvimento o café, cacáo e outros de menos impor· 
tancia. • 

Joaquim Torquato Carneiro de Cam pos, inspector da alfande· 
ga): 

Depois do assum1r, é sem duvida o fumo que mais contribue 
para a exportação, e no anno de 18fí6 a 1857' importou sDn expor
taçiio para o estrangeiro 2,94!t,: 000$ subindo a 3,3!dj: 0008 de 
18fí9 a 1860. 

Segue o diamante , que sempre contribue com mais de 
1,000:0008, na raz~o de 3001$ po1· oitava, e de 1856 ·n7 concorreu 
com 2,::! 4:000 e :l8õ8-1.85g co m 2,!1001$. 

O C1Jfé, que regula por 230,000 a 270,000 arrobas, dá cerca 
de i. ooo ooo n 1.200 :·ooo. 

Se tivermos a fortuna de se desenvolver na província a ex· 
tracção de turfa e de petroleo das minas das eomarcas elo Sul, e 
por ultimo nchar-se carvão de pedra, como su ppõe poss ível o 
engenheiro Pessa nh~; se em S. Amaro e outros Jogares proxi
mos do l~ ttoral conseguirem a rundi çno de ferro em grande es
cala, do qual se diz haver eom abundancia em estado nativo, en
tão fará a Bahia um completo triumfJbO inclDstri al com es tes pro
duetos , podendo augmentnr as fortunas particDlares e por conse
qnencia as rendas publicas. 

· 3. 0 ponto: O uso ou applic;~ção que se raz na provínci a dos 
ditferentes productos dn lav ra ex trabidos. • 

Tenho a dizer que o pouco ouro que ap parece no merc~ do 
desta praça mnl chega para o trabalho artístico dos ourives, que 
supprem esta falta com o máo gosto de fundirem as antigas 
moedas . 

Todos os diamantes são exportados para a Europa, como V .Ex. 
verá do qDadro precedente, infelizmente não huvendo nesta pro
víncia lapidurios, nem macllinismo para a lapidação de brilh11ntes 
para as di fi'e rentes applicações de luxo e ornatos e de machinis
mo de varias peças miudas. 

Rara vez apparece o salitre em bruto, ou refinado ; e em tão 
pequena qu;:mtidade que não chega ú aiJnstecer as pequenas pre-
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cisões fabris dos esta belecímentos pharmaceuticos, de pol\'ora e 
muito menos dos arseuaes- que adquirem 0 do estrangeiro. 

Todo,; os productns da ordem dos nitratos, á excepçào desse 
pouco sal de nitro vindo hoj e ao mercado como raridade, quan
do em tempos passndos abundavam, l' indos em cargns aos lom
bos de mulas; todos os da ord~m dos carbonatos, á excepçào de 
alg-um as oitavas de carbono (fonnação de diamsntes ou carbono 
impuro), são aqui prese ntemente d~sconhecidos como mercado
rias; Lodos os dn ordem dos oxydos, pela mesma fórma; e até o 
de calcio em pedra, que Lambem antigamente concorria; e 
de outros prodLlCtos mineraes. Não consta que se faça uso dos 
desta província; sal v o, porém, do que se utilisa nos gabinetes 
particulares dos chimicos e dos naturalistas em suas experiencias 
scientiticas, se m a conveniente publicidade. 

Nas quatro fundições, que ba nesta província, apenas se 
observa: 

i", do arsenal de marinha - me parece, avista do que alli 
me informei- não applicar-se esta a extracções especiaes, com
posições e decomposições de metaes, ou quaesq uer outras operações 
metallur·gicas p<ll"a diversas obras de que se occupa com ma
terias j á prep;r r· a das no estr·a oge iro ; apenas fundindo algumas 
peças ou obr·;~s destes ou daquel!es metaes já combin~dos ou 
ligados, e I'efundido em obras fabricadas, vindas da côrte, ou de 
paizes estrangeiros para fornecimento dos arsenaes, isto é, fun
dindo obras de fen·o ou de cobre e suas ligas, ou com ferro de 
funrliç~o em barra, vindo de Ing-laterra, ou de peças velhas de 
artilharia, de ferro e até de cobre velho de forros de navios. 

2", de Santo Amaro- Lambem trabalha com matarias estran-
geir·as. 

3a, de Mont-Serrat - tambem pela mesma fórma. 
q,n, do eng-enbo de cobre em Pirajá - o mesmo. 
As materias primas aind~ não puderam g-ozar a fortuna de 

terem i ngre~so e s~rem apmvei ta das ao uso das precisões da 
província, nem mes mo ainda vi~ram a exames, a excepção de 
um mineral combustivel de pouca força jogado nas fornalhas do 
mesmo arsenal, que, segundo me disse o acLual mestre da fun
dição, nern pelo ter experimentado se lembrava do nome ou soa 
natureza, pro.·edencin, ou de quem o tinha apresentado! Suppondo 
ser talvez alg-uma amostra de- turfa- ou de carvão procedente 
dos descobertos de Santo Am<lro ou de Marabú. Todavia, affir
mou-me aquelle empregado ser aproveitavel á combustão da casa. 

Pelo menos, me parece devei-o ser· tnmbem aproveitavel ao 
uso da navegação costeira, ou de cabntagem e dos nossos ar
senaes, para uso de suas for·nalhas de machinas a vapor. 

Informando-me no a1·senal ou trem de guerra, si algum 
metal desta pr_ovincia alli ia parar, e qual o uso a que se 
prflstava, disse-me o respec tivo director que apenas no estetbele
cimento se fundiam balas de chumbo ou de ferro, e se faziam 
obras para petrechos e palamenta para materiaes estrangeiros. 
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Esta provincin abunda de qunsi Lodos os productos do reino 
min eral, como já o dfl mon strei, em illind o rninba humilde opinião, 
e é geralm en te st~b i do que é pr in cipa lmente no interior, onde a 
pedra fe rre~ é de um producto de 80 a 8U 0 f,, segu nrlo me afirmou 
o Sr. consu l britanico nestn cirl <•dc. Pod erí amos fornecer de ferro 
até a Suer'ia, se JlOrvenlura houvessem fund ições. 

De minas de pratn no Rio da Ca ixa c no And1.1rahy, acima da 
passagem do Paraguassú, existem vestig ios e <lLé amostra em 
poder do mesmo Sr. consul inglez ; hn nos seríões montanhns 
calcareas, carbonato de cn l nntiva em pedra, Labatinga ou argillns 
de côres di stin ctas, hn10ca, rosea, azu l ad~, amare! la , e de outrns 
côres; su lfato de ca l na tivo (sclinito dos mineraJogi~tas); sn linas 
consideraveis (superficies so lnres croslodas de hydrocb lorato de 
soda, com pn rtes becte rogeneas de sulfato de nitro) especialm ente 
no Rio de S. Fran c is ~o, no · Parame rim e circumvizinbança, dns 
quaes sa linns, cujo so lo sempre humido as indica-raspado, de· 
purado simp l esment•~ com agn~ e levada a decoada a acção do 
fogo com mais rapid ez, ou 'do su l c.om mais lentidão, em vvsilhas 
·apropriadas, produzem sa l semelhante ao sal do mar, apenus de 
côr mais terrea: trau spo rtam em ba rcas - rio ac im11 até a pro
víncia de Minas Geraes pnra consumo de todas as suas villas e 
sertões do N., cidades de Formiga c Paracatú, e outros Joga res 
a o. ' 

Nos sertões desta nossa provincin encontrnm·se homens, que, 
por in stincto natural bem desenvo lvidos são- cb imicos,mecan iciJS, 
geo logos e nnturnlistns tão curiosos, que grandes proveitos ti ram 
para os misteres de suns casas e família s e mesmo commerci aes; 
e lav rarem com vanta gem seus campo~ banhados pelos rego:; de 
agun, dirigidos a seu modo de irri g-ação; minerarem e ex tra h irem 
da terra o que lh es npraz, com processos todos especiaes, de suas 
invenções , tradi c~ões herdad11 s e escola pr·trtica. 

Entretanto, do estado de nossas ollic inas publicas e parti· 
cula.res, em Joga res mais adiantados, conclue-se fJUe - metnes ou 
mineraes de producção ou lavr:1 dn província tem uso (excepto o 
ouro) facil, ou difficil, ou npp licação nos' estabelec im entos desta 
capital, que tudo consome ~ó elo estrangeiro . 
· E' necessario conJ'ess::ll·, que nes t1.1 c;1pit;il ha em relnçi.io á 

provincia , importantes l a boratori o~ ch imi cos e industr ines; es
pecialmente dos negociantes Din · Li ma &Irmão, e ou tros : c por 
antitbese um peq ueno e pobre musen no lyceu. 

A exposição que em 1863 teve Joga r neste estabelecimento 
publico attesta-nos o progresso d'aqu e lle~. e o estado estacionaria 
deste e de outros legados de nossas 1.1dm inistrações pnssadas . 

g,o ponto.- A dista ncia de cada· uma mina dos ou tros pontos 
mais populosos da provi n c ia .» 

Sobre es te ponto direi: 
Que todas as nos ~ as lavras, nellas est.ão ~ituàdos os pontos 

mais populo3os do interior, porque era de costume antigo crear 
povoados, villas e cidades, igrej1,1s e capellas, (primeira causa em 

.. 
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que se cuidava, dando-se um patrimonio), algumas das quaes são 
hoje matrizes, sobre os proprios terrenos de mineração; o QU'3 
sempre se tem seguido até o presente, desprezando-se aliás apra
zíveis logar1~s com optimas proporções para grandes cidades, com 
manifesto damno de terrenos productivos de mineraes em explo
rações, improprios para nelles haver edificação, accumulando-se 
além de casas, chacaras, capinzaes c quintas circumstantes, cujas 
propriedades se tem visto comprarem-se, demolirem-lhe para 
minerarem-se ou para erigi rem-se praças publicas e outras acco
modações n im bellezarem esses mesmos povoados. 

A despeito do que, alguns destes inegulares revolvidos por 
explo1·ações, amontoados de pedras, cascallJos, areias extrahidas 
das minas e até insalubres; todavia entre elles alguns ha de uma 
perspectiva pittorescn tão rornantica quanto agradavel,de envol
ta o rustico e o urbano, o arido e o cultivado, o solo virgem e 
o exp lorado pelo activo trabalho da mineração, sempre esperan
çoso e curioso no discortinar as entranhas da terra; porque o 
homem ama sempre as difficuldades; maxime aquella em que, de 
momento, suppõe fazer sua 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 nossas lavras do interior. 

Temos as diamantinas do morrodo Chapéo 80 leguas S. N. 0., 
e os terrenos auríferos de Jacobina · ' 

Os terrenos diamantinos de Santo Ignacio no termo da co· 
marca, 120 leg . no mesmo rumo ou mais a 04 NO; 

Os terrenos auril'eros de Assui'Uá, termo da villa de Chique
Chique, 1.20 leg . no mesmo rumo. e :14 S desta villa que se de
mora á margem direita do Rio S. Francisco, em uma enseada, 
1.20 leg. 04 N S; 

Os terrenos diamantinos da Chapada Velha termo da villa de 
Macahubas, 120 leg. 04 S. S. e 2!~ ao S. do Assuruá; 

Os terrenos diamantinos do município da Villa de Lençóes em 
grande escala 80 leg 04 S . . O., e 2!~ ao S. da Chapada Velba; 

As lnvras diamantinas do município de Santa Izabel de 
Paraguassú, cujo termo póde dizer-se, é todo uma lavra a 75 le
guas 04 N. S., e ao S. dos Lençoes H. 

Neste municipio, especia lmente á margem do rio Paragúassú, 
nas faz endas de crear gados dos Medrados, Aráras, e Ararinhas, 
ba abundantes sa linas de sa litre, e depositas calcareos, assim 
como na freguezia do Brejo Grande, 0nde ha daquelle nitrato até 
em estado de refinação, nas grutas de suas montanhas calcai:eas: 
assim como tambem o ouro no leito do rio do Ouro; em outros 
Jogares, crystaes de rocha brancos, alambreados e até ros~as em 
enormes quantidades, cantaria ardozias, ferreas carbomferas e 
outras pedras, podendo facilme~te um visitante penetrar os sub
terraoeos e outras cavidades que existir nas. ditas montanhas 
calcare:Js, e onde o sal de nitro apresenta-se maiS abundan te. 

Geralmente mais ao S. das lavras do Paraguassú, no termo 
do Rio de Contas, limitrophe com o de Santa Izabel- abun~am 
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antigas minas e grandes excavações, e vastos lavrados superll
ciaes de extracção de ouro e de g iz, por uma das quaes minas 
onde seguiu-se um "linl10 de ouro na freguezia do MOITQ do Fo go, 
desci cerca de :1.00 braças em plano inclinndo até encontrar um 
carrego subterraneo que impediu- me passagem alem: este 
grande trabalho est.á feito em rocha dura com tecto abo
badado, podendo-se l)enetral-o sempre a pé enxuto e de cabr.ça 
erguida .. 

A vi lia do Rio de Contas, cabeça da comarca , é banhada pelo 
Rio Brumado e regada pelos corregos Gambá e Sacovem; es tá 
situada e o seu termo em terreno quasi todo aurifero; é a mnis 
bella e a prazivel vil la do nosso all,o sertão do S., regularmente 
edillcada com sua igreja matriz , frente a fr ente á casa da camara, 
em uma gra·nde praç:1, da qual partem 3 largas ruas IJaralell as a 
um grande campo, onde está s ituada unw capella : o rio Bramado 
vindo do N. ainda lhe pre~ta uma 4:"' paralelln banhando os 
quintaes de suas ca s:1s á margem esquerda, com fundos para a 
praça: os 2 corregos Gambá e Saeavem, vindo e m direcção E. S., 
marcam no territorio da villa um perfeito quadrado, tendo no 
angulo facial N. um pequeno e lindo suburiJio as ribanceiras da 
margem direita Sacavem, e no augulo S. uma ponte de madeira, 
e em seguida ainda uma rua direita e larga, findando por uma 
chacarasinha, seguindo-se a estrada para a Vil1 ~1 Velha. 

Eis a topographia des ta villa situada em uma linda planura 
sobre o dorso dtt serra dos geraes do Rio de Contas, 90 leguas O 
desta capital e 20 da S. das lavras diamantinas . 

A oeste uma bocca, ha despenbada serra á descm· ; mas por 
uma estrada calçada em zig -za g está ainda a Vilha-Vilba- Esta 
antiga pai>agem , por demais linda, em a q Lla l se precepita do 
cimo ela serra o Rio Bramado, por deg ráos successivos em alvo 
lençol es puman~e de ag uas, encar ::~ colando-se v fl o r egando um 
fer'tilissimo valle cultivado e povoado. Um arraia l junto á fralda 
occi:dental da serra; uma extensa rua, chacaras e pomares pela 
margem esquerda do rio; uma igrejinha e~c. 

D'ahi segu e a estrada para villa de Caetité, 2Ó leguas mais a 
O. r. :1.20 desta cidade, no termo da qual e de toda a comarca, 
ha tambem terrenos auríferos, etc. -

Nesse rico termo abundam os m armores, a pedrn de cantaria 
e de alvenaria de côr azulada a melhor possível de se r trabalhada 
e facet~da, como que um calcareo carbonisado. 

As ametbystas são encontradas, as mais grosse iras, na super
. ficie das estradas que seguem para a cidade do Grão Mago! na 

província de Minas, p us mais delicadas facilmente são extra h idas 
de suas jazidns. 

Crystaes brancos, desprendidos de pedreiras em torrões 
agglomerados, ou pedaços lapidados naturalmente em fórmas 
pyramidas, grisolitas, topazios, minas novas, aguns marinas, 
pingos d 'ng·uas outr~ts pedras chamadas preciosas, em plt r!l sa 
commercial, e as infaliveis pedras ferreas, fazem a mais variavel 
riqueza ne~te genero do dito termo. 
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Notarei de passagem que na sr.r rinhn da cidade de Grão 
!vlogol, tla provinda de Minas, que se limita com Caetité vi fun
diç;io de ferro nacional e até obras grossas feitas, exem11los : 
enchadas, machados, fouces, ferTHduras para animaes, etc . 
Not~-se que isto se passa bem no interior, tanto desta, como 
d<IQDella província. 

Todavia, cingindo-me ás noticias do dia, repitirei que passa 
por certo o app11recimento de diamantes na Pitanga, Pedra da 
Gia, e outros Jogares ao lado da estradil de ferro de S. Francisco; 
Lambem acimD da cidade da C:Jcboeira 2 !P.guas, rio Para,çruassú 
ac ima em lagar cha111ado, Bahú-Assú, segundo mesmo noticias 
dad;1s pelo Jornal e pelo Diario desta cidade, de 23 de Setembro 
deste anuo, e outn1s anteriores. 

Todavia com fundamento nilo deixo de acreditar nem só 
nesta appa n ção como na J'OSsibi lidade de muitos outros mineraes, 
visto o capricho da natureza, no que já nos ha mostrado. 

Na Murahú, um gráo ao S., existem jazidas de turfa e 
petroleo . 

O Rio banha só os termos de BarcelJos e Camamú. 
Ao entrar da bariil do Camamú pela barra Grande, um gráo 

S. O. S. dP.sta cidnde, 3 milhus lllais ao S. a band:> orienta l da 
costa que fecha a ditn !Jarra Gr:~nile, acha-se a embocadura do 
braço do mar, que lh e cllan1ào rio Marabú, e a !<Uil margem 
direi La por elle ac ima, rumo S. Hí milhas, está a fazendn da Ponte 
de João Branco, n<~ <>mbocadura de um bracinbo aHluente do 
mesmo rio, chamado !vierem beca, onde existe o deposito de turfa. 

O deposito de pptroleo se acb;1 no mesmo rio Moralní., e no 
mesmo rumoS, 22 milbas :\margem esquerda, por· elle acima, 
em terreno da fHzeno/a Gambá, de proprieda,de de João da Costa 
Junior ou de seus filhos . 

A villa de Mnrahú é s ituadl~ á margem orientaL desse mesmo 
rio Mar<~llú, 5 milhas acima rio deposito de turfa ,. e q, ao N. do 
de petroleo, pouco mais ou menos. Eis as distancias de nossas 
minas dos pontos mais populosos)) 

5.• Ponto :- A natureza geo logica dos terrenos onde a mina 
se ar·ha situada, e naturuza topographica do mesmo. 

Acerca deste ponto, que eslá muito acima do nenhum conhe-
cimento, da mnteria, permitta·se-me dizer que ; . 

A natureza de nossos terrenos de mineraçi\0 é toda cnprr
cbosn (si é admis!<ivel esta idéa ), excedendo as exper iencias 
9u~ fundaram regras para suppor·se e:-te ou aquell.e logar-:
.]azrd::Js de mrneraes, pela cumliguraçao externa, mtluencra 
atmosphericn, grão de temperatura desde a crosta do solo até 
suas camad<Js inferiores. 

Todnvia, os terrenos mais communs são volcanisados, ou 
de alluvião, estes cobertos de malto, e aquelles de desmoro
nadas serras, especia lm ente nas I<JV!'as diamantinas, onde parece 
que um tJ'emPnrlo catady~ ma tudo revnlveu, e impnlsivan1ente 
porções abraz<~das, ou rof,tJns por i1umenso irnpul~o de aguas 
para aqui, para alli e para além, descargeiitando a homoieidade 
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primitiva deixando race a face. descoberto esse despido das serras 
encadeado de rocllas, de granitos recozido, e ;dém disto pela 
constante ac~ão escandecente dos raios solares e brunidos pelo 
furor do tempo. ora aqui, ora acola deslocados; meios corpos 
ou partes de um todo jasendo separados sob re lagerl.os lavados 
e despidos, limpos de terra vegetal, que delles rolnda, se foram 
pan.1r ás baix~s, que fralclejnm as summidades sobranceiras; e 
para os va les produzirem as florestas. Bacias no meio das serras 
e accumuladas de areia e montões de pedras duras, e de outras 
porosas, de madeira, lenhito e cascalhos soltos e conso lidados 
em figuras singulares, em grupos de elegantes perspectivas, 
e de diversas cõres são sorvedouros de rios e carregas, e de 
muitos vertentes, que vão surgir ás fraldas destes eno rmes 
troços ou ramaes do serra deste gand issimo desmoronamento, 
dando passagem subterranea as aguas que occu ltam, e aos 
animosos garimpeiros, que as seguem e que exploram-nas no 
amago de seus escondr ijos. ' 

A estes esconclr ijos, oss irn amontoados chamam ·os ga rim
peiros gru tas . No opulento commercio elo Andarahy ( commer
cio por lá é todo e qualquer Jogar povoodo) ha duos nota
bilíssimas grutas: a do Gafanhoto e a do Guanaes, nas quves 
trab;dhnram até 300 pessoas mais ou menos pois muitos ainda 
trabalham, e haverá trabalho e sempre ha de dar diamantes, 
por ser uma das mais ricas grutas e conhecidas . 

Outras mais ha notaveis. Algumas ha ele tecto solielo, de 
lagedo, obstruidas de pedras orenosas, molles gran itos, e porosas, 
arrumad;Js e desarrumarla'l, porções em pill1as, á maneira das 
de ·balas de artilharia, umas polidas ele diversas fórmas configu
radas, outras com ad herencia ue cascalhos de diversas côres. 

De espaço em espaco, deutro dessas gru tas, encont ram-se 
grandes sa lões e diversos pavimentos com tecto aboba
dado, horizontaes, e outros irregulares de enormes massas 
de rocha de gran ito , baseados e sustentados por mon~ões de 
outras rochas gran itnndo estes enorm íss imos pesos sem risco 
de desequilíbrio , sa lvo quando os ~: forros dessAs tectos são 
falhados, que acautelam os exploradores com espeque ele madeira, 
para com segur:mça perfurarem caminho em procura dos 
cascalhos corridos que entremeiam as rochas e gran itos e que 
jazem depositados em caldeirões ele varias tam.anhos. 

Veios de agua tortuosos e em declive, ocõs contornos 
e.m todos estes serviços, onde não se dificulta o n1· ambiente, 
nAm faltam boas aguas filtl'adas nessas áreas comprimidas - se 
póde trabalhar com mais ou menos difficuldades, sempre a luz de 
velas e de lanternas; até empregam a força da bl'oM e da 

·polvora na. destmi ção dos obRtaculos, todavia me p3rece.ndo 
muitíssimo arriscada n far:ilidade com que por esses antros 
arriscam · a vida os traballlaclor·es; não deixando de ter havido 
al:<uns sinistros e algumas perdas de vida. 

Entro a admiração dessa natureza organica e algum escru
pulo, não deixei de tranquilisar-me no meio dos Nalentes e 
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trabalhadores garimpeiros qu11odo visite i· as duas ditas grutas 
ma is notaveies e 11lgumas de menor importancin. 

Os altos e tabo leiros, encostas e co rrentezas que circumdam 
as bacivs e grut~s, e mesmo que as encern,m, são ele arg-i lla 
crostadas e endurecidas pelo poder do colori co, esterelisador 
e de vegetação agreste. Outros por serrinha de alvos cascalhos 
soltos super)Jostos sobre camadas de outros e<.~scalhos de côt· or~ 
rôcba, nra rozea, ora cõr de café, amarella, vermelha e ate 
denegrida em cinzenta. 

Laga res ha cobertos de terra greda, sa lão, terra goJ·gnlbosa 
e de envolta pedras raladas de gran arenosa e algum carvão 
vegetal. As listas dos rios (os primitivos) quando ricos, 
ordiBariamente suas grupiaràs são pobres; quando es tas são 
ricas dá·se o invrrso em aquelles . Grupiáras são associações 
de lag-edos justnpostos e intermediados de argilla impregnada de 
casca I h o em serrinhas baixas, que, pararellos, ma rçeam em plano 
inclinado rios, e se abaixam até beijtlrem suas aguaspraias. 

Nos valles, estes grandes deposilos de terras e cascalhos de 
all uvião, ordinariamente encobrem feitos primitivo , secu lares, 
madeiras e retidos folhi ços . Umn arg ill a cinzenta. areias denegri 
das ultimam as camadas terreas antepostos a dos casc:~ lhos, va
riando em côres e espessu ra, de 5 a 30 pés de profundidade o 
cascalbo é geral nos vall es e nos leitos, mais ou menos con
stantes . 

O solo primitivo (chamam-o pissarra) varia, ora de rocha clura 
em lagedos, ora de barro petrificado, ora de taiJatin ga de côres di
versas, ora de areiüs insondaveis, ora de calcareos. 

O estado destas piss;~ rras é curioso, ver como vertem as aguas 
onde é criado o diamnnle e como jazem, e mesmo como se es 
condem certamente é deleilavel . 

Coller.ções de grandes pedras de cascalhos agglomeradns, amal
g-amadas peln na tu reza, de pequenas grandes e ·gra ndissi mas llgu
ras em grupos disperses represe ntam ilhas sobre os taboleiro de 
terra escura gordurosa embrejnda nas concavidades das serras, e 
nos leitos elos alcanli lados, muilas vezes algumas distancias desses 
leitos r.obertos de [JOntes de grandes lagedos, dand o pass11gem ás 
aguas occultamente, e transitam sobre ellas aos viajantes. 

Nos cimos dessas figuras encontrão-se cavidades cheias de 
cascalho solto : estes'diio diamanl.es. 

Parece tudo i ~to ex traordinario . 
. ~e parece que, se :1pplicada fosse o n10edura, ou d ec~mpo-. 

s1çao dessas figu ras, talvez dell as ass im di sso lvitlas se extrah1ssem 
diamante . ' 

Na província ele Mina existe uma dessas enormes pedras no 
districto da cidad~ de Diamantina, na qual pedra m.uito l!3m.trab_a
lhado os cavoque1ros, e de seus estilhaços, r ed uz1dos a po, bao 
exlr~dido rli<unantes. 

Pe la maior parte das serras cortada~ em todos os sentidos 
peJos rios de Contas e Paraguassú, e por muitos affiueotes e con
fluentes dos mesmos distinguem-se esses terrenos intermediarias 
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calca reos gnis-cinzento, pedras vulcanicas consolidadas e porosas 
grandes e pequenos gt'an itos rig-idi$simos, especialmente nquell es 
expostos sobre os leitos dos rios; e tão rígidos e coagu lados outras 
pedras dos ca sca lhos (chamados pnr lá chabungo) colot'idos que 
são impenelrave is aos fllros de broca. Só a ncção de grande ca lo
rico de fogo nteado com lenha e outros comlmstiveis, e depois de 
bem cozidas, lançando-se-lhe ag-ua, se estalam e dão brecha ao em
prego de morrões, e seus esti I h aços são removidos. 

A planut·a (plateaux) de terrenos estendidos pelos altos das 
serras em linhas lon g·i tuilinaes são ele silicia empregn;Jda de eas
ca lho grosseiro, calcada esterile infecunda e de veget<~çno t'as
teira e agi'este quu si sempre tapizada :> ta es planuras de um 
capinai selvngem, chamados capim de geraes, enfei tados com 
arbustos dispersos sem abrigo de arvores sombrias e frondosas ao 
caminhnnte . 

Mas nesttls vi stosas planuras lá está de longe em longe um 
capão (porção de matta em terreno embrejado e de maçapé), ·qual 
vasio no meio dos desertos, e de ll es brotam límpidas vertentes de 
puns e deliciosas ~guas, lambem suppportam uma habitação 
com seu pomar e a sua pequena lavollra . 

Em uns lagares esses ca.pões são arredondados; em outros 
com diversas figu i':ls sendo as mnis eommuns quadrilongaf;. A 
estas <.; hamnm - va,·zeas - .Em 11ada estas vill·zeas se parecem com 
as varzeas propriamente d1tas dos ter renos vegetHes. 

Estes capões são jllstameote as fontes elos nosso< gr!lndes rios, 
qlle encorporando- se por estes nltos sertões e serras, descem e 
atravessando pe las mattas, recebendo grossos confltlentes, vêm 
despejar -se no oceano costeiro, depois de terem bnnhado as fazen
das de criar e plantar, povoados, desel'tns maLtas intermediarias 
(proprios uaeionaes), cid<1 des e vi lias do reconcavo, que demoram 
ás sutls margens e barrns. 

As garg;mtas, boqueirões, esbarraudeiros, depressões e fraldas 
das montanhas ordinariamente são ba nhados por surgidouros 
dessas mesm:~s agua~. qu,., se infiltram nos :1ltos pnra surgir e por 
fim rflgar apropr iados logares ria agricultura, quasi todos habi-
tados e mais poplllosos. · 

Eis o que me pareceu a natureza elas minas desta província, 
quaodo as perconi, s,.m acrtrndo exame etc . 

Cllmpre-me continuar agora na discuspção das minas de ouro, 
ou dos terrenos onde estiio si tua das . 

Me parece qne o Creadol' quiz originariamente situa r taes 
{(:jrrenos de e~paço em espal{o com outros intt> rvallos diamnntinos, 
como orna to's na Lura es .da curva que descreve a nossa cordilheira 
na parte que de S. a N. se ele.va nesta prov íncia na latitude de 
10° a 1.4' S . do Equador. como grande artista, corõando-a com 
essa grande capella au ri ·bri l hante. 

Nossos terr<mos auríferos são quasi das mesmos e:-per.ies dos. 
diamantinos, eKcep to nquell es .q11e em morros· mui distantes das 
serra:;, e por entre as ma ttas e catingas, por exemp lo -as do 
Assuruá, produzem tambem algum ouro chamado de mancha. 
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Este precioso metal 1Jiio se en-contra di s~ern iu ado corno as 
pedras de d1arnantes, P••r tdtos e baixos , morros e se rra s, rios, 
veios e vall es, e até nas m ;•ttas. 

Ordinariamente se encontra o ouro em linhas ou em man 
chas or ig imrias das serras mais elevadas e nos veeiros de 
pequenos con egos : 

O de linh a é guiado por um como carril de crystaes, nas 
planuras e fraldas de se rras , dando mai s oil menos faiscas (pe-, 
quenas par tículas) a lé cintranbar-se a linha por baixo de penedos 
cujas linhas seguem-as os mine iros, ou até andem podem, ou até 
sua origem, se I hes pHr mitte a mina; e então dizem : - achamos 
a mai do ouro- Esta origem quando felizmente é achada, é 
semiH'e mais ou menos ab und an te . 

A linha quando em terrenos calcareos e arg ill osos é menos 
delficil s iguil- a ; porém perigosa para perfnrn ç~o da mina, 
quando taes li nhas deixam de seguir a direcç;ão horizon tal, e 
se afun dam perpendicularmente . Mu ita vez abandonadas por 
esta l!ausa, ou por im peuetrnveis , quando si en lranham ás vezes 
pelo coração (pe rmitla- se) de um caboco de rocha. 

Um furo ou pôco arteseano seria um bom m eio de acomptmhar 
uma linha de ouro na p9rp endicular, ou de trazer ugua :J super
fieis de alg·nns logarps em que não ha este liqu ido precio o para 
lavagem de te rras e casca lhos das mintiS. 

A perfuração de um poço <~rtesi ano, que deve considerar-se 
cornu Ullla depo:ndencia da mineração - nos ca lamitosos dias de 
oxis tencia da cnmpanhia metallurg ica do Ass uruá deu -nos 
a bel la e util ap pli c a ~·ão artistica do engenheiro allemão, o 
exemp lo viv ifi ~ante e consol::~dor, e o mais val ioso então que o 
proprio ouro- do fomecimento de agua potavel para matar a 
sêde ao pessoal da companh ia. 

As minas con hecidas em exploração ou lavra na provincia são 
sómen te as de di arn<mtes. Os terrenos diamantinos, isto é, os dos 
municípios de Santa Izab el e dos Len~ões são aq uel les em que 
presentem ente se lavra . Estes dous municípios estão entre i2° e 
i3o de latitude S., e de i 0 :1 3° longi tude E . do me ridiano do Rio 
de Janeiro - a Mí0 , 35' M" S. de Pariz . 

Dentro deste quadrilougo es tão os mais ricos terrenos 
diamantinos. F;·•ceam o quadrilongo pe lo N. as se rras dos Lenções, 
do Murro do Cbapeo; pelo S. as de M::~racá a espiulla dorsal 
dos de Sin corá , a do Jacaré e do Carrapto; a E. o espontão 
o. da se rra do Orobó a o~ a serra dos Rern edios e a do Cocal. A 
villa de Santa Izabel do Paraguas~ú e talvez soll igreja matriz de 
S. João me parece ser o meridiano deste grande par~llelogrammo, 
e o ponto mais culminante HCima da snperfi cie do mar me 
parel'e ser a serra do Andaraby . 

Os dou . .; r ios mais notaveis e caudalosos nesta província- O 
Paraguassú e de Contas- alli têm suas rontes ; este na serra da 
Tromba do Bom Jesus e aquelle nos geraes do Capão, da volta 
onde é conhecido por Paraguassusinho. O Pnraguassú deixando a 
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c i da de da Cachoeira á sete legoa8 a sua margem esquerda e de 
Maragogipe a trez da sua marge m direita vem se lança r nesta 
bahia a E . e o rio de Cantas a 26 1eg uas geogra ph icas na cosLa do 
S., recebendo-os o oceano com orgulho estas grandes arte rias de 
aguas potaveis. 

6.o ponto.-Os meios ele trans portes usados ntl província para 
a exportação dos productos . • 
· Os meios de transportes do inter ior para a capital dividem-se 
em duas classes. 

L"' (São todos os nossos productos) i 0 por meio de an imaes; 
2" por meio de barcos, lanchas etc . · 

7. o ponto.- Os instrumentos e machinas utilisadas. Quanto a 
isto lw o maior ~trazo ; quasi que é desconhecido pelos nossos 
exploradores do minns de qunlquer especie o uso de machinas e 
instrumentos apro priad os aos traba lhos de mineração. Apenas em
pregam um ou outro parafuso de Archimedes, feitos de madeira; 
uma ou outra bomba de repucho ; alguns pequenos siphons para es
gotadores de aguas que vertem de dentro das escavações (cham am 
lhe - ca tas), ou para dessecarem poços cortados de rios e outros 
ar tifi ciaes prüdispos tos com açudes nos Jeitos dos rios, afastando
l hes o curso por uma Jevadu Jatteral, afim de poderem fazer a 
extrar.ção dos diamantes . 

Ord inm·iamen te os esgotos são feitos a forÇtl de braços, po r meio 
do ba lde de tres a quatro canadas,. em capacidade, muita vez 
dia e noite, alternando os trabalhadores até descobrirem as ca 
madns de casca lho; ou nos lei Los dos rios, abs tracç5o de areias, 
(corr idas, como lll es chamam) lamas, madeira e folhiços; e 
quando terrenos sêccos moita vez a certas profundidades lutam 
com o encontro de minerações an teposta e propostas as camadas 
dos casca lhos. 

Lagares ha que, por embrejados desde a i" porção de terra do 
so lo, começa logo a preci si'i o de esgoto, outros alguns pés da su
perficie e quasi nunca alguns se m minerações sob re aspissarras. 
As aguas pluviaes vem as vezes augmenlar es tas diillculdades. 

Ainda b 11 outras mais custosas, e vem a ser se desobs ti·uir os 
serv iços de grandes e pequenas pedras roladas, (chamam desmon
tar) madeiras e te rtas im profl ucti v as da m in eraes, que se procura. 
As terras sobrepostas aos serviços são deslocadas a eixada e con
duzidas em calu mbés (pequenas vas ilhas de madeira semelhantes 
n gàmellin h as) em cabeç;~s de trabalhadores . 

E' um a com pleta desgraça ver-se o lraball1o mais mater ial, es
tupido e rotineiro assim feito com instrumentos do tem po de 
Adào. inclusive a tal eixada do p ect~a do. Quan to lhes ser ia con
ven iente e ap rovei tavel o emprego de iostrumentos, macbinas e 
appa relhos aconse lhados pela sciencia e pela hyd rauli ca para os 
desmontes de terras e esgotos de ag uas, extracção de cascalhos e 
até apuração desLes e mesmo daqaellas, por que muita vez lam
bem dão diamantes e de primeira intuição . 
. .... ... .. .... . .. ...... ..... .. .. ..... .. .. .. . . .. . . .. .. . . .. .. .. .. 
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Finalmente, os utensílios mais usados são os já mencionados ; 
alavancas, batêns para lavar .cascalhos e apurar diamantes (espe
cie de gamellas de 3 a 4: palmos de diametro de bocca, com fundo 
afunilado) feitas de madeira de cedro; nlmocafres (instrumentos 
de ferro batido curvo, semelhante a cavadores pont'agudas) e 
frincheiros vulgarmente chamados garimpeiros; marrões, brocas, 
enxada e nada mais. Entulham Joga res virgens e uteis com o 
desentulho dos lavrados, e tudo desperdiçam . · 

·Em summa, lavados os cascalhos extrahidos, e apurados os 
mineraes pouco ou nada diversificando o processo ou seja para a 
extracção de ouro, ou Je diamantes, ou de quaesquer oulras pedras 
preciosas, completo e.stá todo o mecanismo industrial" da mineração 
da província . 

O unico estabeleqimento mais antigo e importante que existe á 
margem direi ta do rio S. José, onde parece ser menos costumeiro 
tal systema de minerar, pelo facto de melhores intelligencias o 
terem creado e administrado- é a 1." companhia creada em 1847 
por uma associação entre o coronel Spinola e outros. 

Em relação ás lavras, é um modelo esse importante estabeleci
mento, pelos seus alojamentos, grandes J ev~ das de agua; systema 
de trabalho e de associ<~ção, methodicamente escripturuda; do 
qual consta terem havido lucros, termo media, de 75 °/o em 1.0 
:mnos successivos sobre os capilaes empregados. 

A' vista da grande extracção dos nossos terrenos diamantinos, 
e das dit:IlculdaJes vencida", não parece termos feito muito. 

Nada aliás se ha feito. Nesses mesmos terrenos, já minerados 
ainda ha camadas ele cascalhos ricos que lhes são desconhecidos; 
h a vastidão de terrenos vi rg'ens ; h a o co losso do rio Paraguassú 
(receptaculo de todos os seus tributarias); ha os subterraneos, e, 
finalmente, ha, a meu vêr, terrenos para mineração para tempo 
infinito. 

8. 0 Ponto - Qual o pessoal empregado nos trabalhos, ou nos 
differentes traba I h os. Peio r ela to rio do inspector geral dos terrenos 
diamantinos de iO de Janeiro de i862, J.lUde colligir que foi a re
partição crenda em virtude do "art. 4:0 do regula111ento que baixou 
com o decreto n. 4:65 de i7 de Agosto de i8{1.8 ; em execução 
destas disposições, foram contrl\tadas companhias de mine
ração. 

Não podendo estas contratar com menos de 1.00 capitnções para 
iOO trabalhadores, podendo augmental-os a um numero indeter
minado, sujeitos sempre as capitações determinadas pelos con
tra tos. 

Exe1·cicio de 1862 a 1863 

6 Companhias existentes a iOO 
trabalhadores.. . . . . . . . . . . . . . • 600 
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Fa i~cadores licPnciados pe la rep~rliçií o de Julho de :1.862 a Março 
de 1863, segundo os balan cetes da r es pectiva coll ectoria achei : 

Livres ... ........ . ............ . 
Escravos ...... . .......... . ... . 
Achei desde o começo da exeeu · 

cão do r eg-ulamento. ter-se ar
r endado 1:,822 lotes éte terrenos 
diamantinos, sendo : 1. 709 
findos e H3 do presente exe r
cicio.- Es tes com 19.163.64,8 
braças qm1dradas, para exp lo
ração d ~1s quaes, pelo menos, 
termo médio, hypothese a 10 
trabalhadores ............... . 

'rota! ... . 

821 
132 

1.130 
2.083 

953 

Me permÚtirá V . Ex. eu dar-lhe uma idéa, da quanti rlad e de 
terrenos diamHntinos já arreoclados, para avaliar a capacidade dos 
mesmos terre nos e rn geral : 
AqL,elles 1.709 lotes findos deviam 

ter abrangido, termo médio, 
braças quadradas .. .. . ........ . 

(Si 113,19, 163,64,8, 709,289,828,977) . e os 1.13 ditos des te. exercicio 
abrangem presentemente . ... .. . 

6 Companhias a 9.000 .000 ..... .. . 
Total ... . 

Deducção de braç·as quadradas dos 
1.709 lotes findos .... • ........ . 

Somma bra·ças quadradas .. . . 
Sendo: 

Arrendadas a 6 companhias ..•.... 
A H3lotes a diversos ....... .... . 

54,,000, 000 
19,163,64,8 

289.8~8 . 977 

i9,163.61I,8 
M,OOO,OOO 

- - - --
362.992.625 

289,828,977 
73 '163' 64,8 

73,163,64,8 

Quanto ao pessoal em pregado no presente exerci cio já vê V. Ex., 
que até Março de 1863 (em 9 mezes) o que consta officialmente, 3 
é apenas, inclusive a bypothese de 1,130 trHbalhadores dos He 
lotes, o que produz o quadro apresentado; e o quant'Um de ter
renos arrendndos em exploração 73.163.6(1,8 b1 ·aç;as quadradas. 
· E' em verdade bem (JOUca a renda de faiscadores, quando 
aliás abundam e exph>ram terrenos e devastam-nos em g rande 
escala, na razão directa da fon;a de braços, q'ue, termo médio, 
nunca é menor de 5 a 1.0,000 garimp eiros. . 

E' espantoso em verdade o contrabando; o que lhes facilita a 
vastidão de terrenos diamantinos, e os poucos ou quasi nenhuns 
recursos da administração para fiscalisar tão grande ex tensão, 
sem os auxilias que diz carecer. 
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Uma das causas, e talvez ·a maiot· de escacez de rendas, é a 
concessão dessas grandes ex tensões de terrenos concedidos ás 
companhias, que, invadid os pelos garimpeiros - não podem ellas 
evitar, não lhes valendo o direito de propriedade, dando-se con 
stantemente o furto, resultando uma horrível desmoralisação 
completa, a despeito de disposições penaes, e de outras fiscaes, 
mui pouco aproveitando á fazenda publica as capitações estatuídas 
e aq uellas por augmento só de faiscadores que por excepção 
honestos e probos compra m bilhetes de licença as mesmas com
panhias para livremente faiscarem nos terrenos por ellas conce
didas, sendo préviamente matriculado e satisfeita a fazenda. 

Todavia, no período de nove mezes do presente 
exercício, as 1.9,1.63,66,8 braças quadradas por 
H3 lotes produziram ........................ . 

Juntando-se a divida atrazada, que annuncia o já 
citado relatorio do respectivo inspector ... ... . . 

Somma .....•.............• 

17:26,9i\(680 

60 :000~000 

77:249#680 

a renda até então arrecadada e por arrecadar; e que necessaria
mente subiria a mais, com álguns arrendamentos e licenças a 
faiscadores, nos tres mezes de Abril a Junho, tanto mais quando 
vae melhorando o estado das lavt·ns e levantando-se do abati
mento dos annos anteriores. 

São estes os dados que pude exhibir para poder noticiar o 
pessoal empregado nos differenles trabalhos. 

9° ponto.- Finalmente, si a mineração é feita por particu
lares, ou por companhias nacionaes ou estnmgeiras. • 

A ~ineração é feita pela maneira seguinte: 
Por seis companhias nacionaes contratadas com approvação 

do governo geral, sujeitas á capitação de 5~ por praca, sendo: 
Tres sob ns. 1, 2 e 3, por i5 annos, e 3 sob ns. 4,, 5 e 6, por 

iO annos. 
Ha pendentes dous contratos para a ct·eacão de mais. duas, 

sob. ns. 7 e 8, tambem nacionaes, sendo : um contrato pela 
repartição já sujeita á approvação 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 
préviamente á collectoria. 

Finalmente, por um escandaloso e abusivo coutrab~ndismo 
ao qual não pódc prohibir administração, segundo o alfirma o 
respectivo inspector geral no seu relatorio já referido peln ma
neira seguinte : 

Faltando-lhe a _força militar, concedida pfllo art. 5° do regu
lamenlo de 1.7 de Agosto de 186,6 se segue que o contrabando se 
fez alta oscala diminuindo constantemente a renda, e conside
ravelmente, que se devia arrecadai·. 

16 
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Que, tendo-se creado duas delegacias, uma na Chapada Velha 
e outra em Santo Ignacio, não tomaram posse até hoje os 
delegados. · 

Tomando conta da administração em Março do anuo proximo 
passa·do, 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 qu11lquer commentario acerca do que diz 
aquelle admiuist.rador. 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 indispensavel 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 paiz, 
a braços com difficuldades financeiras, apenas me parece poder 
suppQrtar uma empreza de estrada de ferro a vapor; e esta 
estrada de rodagem ter por fim ligar o nosso sertão ao littoral, 
partindo do ponto mais conveniente em que possam aportar os 
transportes por agua, e vá finaliz,ar 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 província a maior prosperidade pos
sível, publica e particular, e o augmento de rendas para o estadGJ : 
sem o que, no presente seculo, faltando o mais poderoso motor, 
o vapGJr, onde vão respirar o cheiro do carvão de pedra , ou se 
goza de uma viação rapida de quaesquer dos novos systemas 
adaptados, não ba progresso possível, e tudo continuará estacio
naria ; e, quando ameaçada a segurança publica ou a integridade 
do Imperio ou quando mesmo ameaçado o paiz de uma invasão 
estrangeira limitrophe central, quão difficil não será accudir-se as 
necessidades publicas? 

Ainda bem. 
Felizmente, para 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 província de Pemambuco, 
pelo centro da estrada que de lá vem. 

Esta província, 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 Jogares a que têm incontestaveis di
reitos, estreitando-se os laços fraternaes que as une, por uma serie 
não interrompida cl.e recíprocos interesses sociaes a despeito da 
vicissitude das crises que as têm mais ou menos aflligido naturaes 
e políticas, sempre avultando no Imperio com a subida importan
cia que têm sabido merecer por suas luzes, por suas riquezas e 
pela pertinacia em manterem illesa a iniegridade do Imperio. • 

(Gustcwo Adolpho de 11{ ene,e-es. "7"" BAI!IA1 31 DE OUTUBRO DE 1863.) 
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Geologia do -terri-torio que se estende da 
Cachoeira ao :rn.unicipio de Joazeiro 

« Distante cinco Ieguas do Joazeiro, de um e outro lado da 
fazenda de Olhos d'A,qua, por espaço de mais de duas leguas, 
corre um terreno, onde se encon tram : i", o marmore branco 
(sacharoicle) em um logar um tanto elevado; 2°, em maior exten
são c mais abundan te a pedra de ca l ordinaria; 3°, nos baixos vi
sinbos desses Jogare ba aguas sal inas em abundancia, e JS terras 
tão saliferas são, que e.m varias par tes de sua superf:icie se for
mam tenuissimas camadas de sal concreto. 

Ao sul do Joazeiro de agua o Rio do Salitre no S . Francisco ; 
seguindo esse rio, e ao depo is na direcção da estrada da Freguezia 
Velha, entre Jacobinct Nova e Jacobina Vel/ta, dei com localidades 
sobre uma superf:icie de mais de 20 leguas, onde, á par do já 
referido marmore branco, tambem se ac ham marmores pretos, 
outros listrados, cinzentos e ainda de outras côres (todos e lles r i· 
valisando em formosura ) ; grnnde quantidade de pedra de cal de 
varias qualidades. As terras são snliferas, mas fôra necessario 
fazer-se sondagens (sonclet.qes) em al guns Jogares, para se de co 
brir o sal- gemma, do qual tirar-se-h ia , com menor · despeza, 
vantagem muito maior do que do sal obtido por qualq uer outro 
modo. 

Em toda a extensão da es trada entre a Bahia e Joazeiro, e da 
Cachoeira ao Joazeiro, acham -se o granito e a pedra Jioz (h?-es) . 
Essas rochas, e bem assim os marmores de varias qualidad,es, 
poderiam ministrar crescida qualidade de cantaria á escolha e 
conforme a obra a que se destinasse. 

São dignos da maior attenção os gisamentos de pedra de cal, 
pouco distantes da cidade perto do engenho do Coité de Baixo e 
Co'ité de Riba. A extracção da pedra de cal, por meio de m er gu 
lhndores, sempre Jará encarecer a cal, e dispendiosas as obras 
que a pedem em quantidade, além dos accidentes companheiros 
desse modo de extracção. Isso não ac\lutece com a ca l tirada de 
bancos e camadas em terra fi rme, ou nas encostas de outeiros 
siluados beira mar; é trabalho incomparavelmente mais facil e 
unico capaz de tornar esse precioso material mais barato e mais 
abundante no mercado . 

Em todo o trajeclo desde a Cachoeira até ao Joazeiro, e dabi de 
volta costeando parte do S. F1·anc,isco rio acima, e o 1·io Sali 
t?·e, v isitando a garganta entre a Sen·a do Jlf~tlato e a Sen·a da CTuz, 
passando entre Villa Velha e Nova da Jacobina em direcção da 
aldêa da Freg~tezia Velh a, e desta seguindo a Estrada das Boia
das caminho da Bahia, pela ii(Jatta de S . João, e ao depois em re
mato, per correndo essa outra Est1·ada das Boiadas, por onde 
descem as boiadas da Feint de Sant';inna, em procura da cidade, 
em todos esses terrenos se depara além das rochas e pedras já 
menc ionadas e reconhecíveis ao primeiro aspecto, com terrenos 
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de origem volcanica entre as nascentes do Rio do Salitre e a li'-re- , 
,quezia Velha.; grande numero de formnções primitivas, e allu
viões de terrenos antigos, onde infallivelmente existem pedras e 
outros metaes preciosos a par de outros metaes usados nns artes 
industriaes. Trabalhos ele exploraçi1o por repetidas vezes encetados 
e abandonados na Sen·a da Cruz e na do llfttlato , que cercam o pe
queno v~.olle ou leito do Rio do Salit1·e, e que ambas fazem parLe do 
valle do R·iocle S. Ft·anc·isco, põe o que digo fórn de toda n duvid a. 

E' mi ster tempo para 111inuc:. iosameute explorar aquelles te,rre
nos; e, guiado pela geologia, e ajudado dos recursos sci entili cos 
que oi't'erecem a geognosia, a mineralogia, a chimica . . a ph ysica, 
·ir -se-hão · des~:ob1·indo immensas riquezas , até aqui ignoradas. 
Em quanto a mim, tendo eu em dons mezes andado perto de 300 
leguas, apenas pude colher algumas noções geraes, qu& aqui otl'e
reco em resumo, ·em virtude das ordens verbaes de v. Ex., rece
bidas a 21 do corrente. )) 

(.Jnd·J·J Pi "c'ewoclowshi , En g-i JliJ e !t•o em ser viço Ll :t l'rov inci;t . ) 
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Concessões vara exuloração e lana ue mineraes 

J oaqttim Francisco Alves Brune o JVI uni.:;- Bar1·eto.- Decreto 
n. i299 de 19 de Dezembro de i853.- Concedeu-se-lhe pela clau
sula. 37a. do contrato para a construcção da e;trada de ferr·o do rio 
S. Francisco, permissão por 90 annos , para minerar carvão de 
pedra, fet•t•o, chumbo e outros mineraes no percurso da mesma es
trada. 

Jo se de Barros Pimentel. - Decreto n. 2266 de 2 de Outubro 
de 1858.- Concede-lhe permissão para explorar Bituminous 
Shah e carvão de pedra nas margens do rio Marahú. 

Frededco Hamilton Southworlh.- Decreto n. 2267 de 2 de Ou
tubro de i 858.- Concede-lhe pet·missão para e:s:trahir e minerar 
« illuminating vegetable turf » nos terrenos que demarca ás 
margens do rio Acarahy . 

. Thom a.:;- Danny Sa~·gent.- Decreto n. 3352 A, de 30 de No
vembro de 1864.- Concede-lhe permissão por 90 annos, para lavrar 
ferro, cobre e outros mineraes nas comarcas de Camamú e llhéo's. 

Pelo Decreto n. 3±57 de 27 de Abril de 1865 foi elevado a 60 o 
numero de datas desta concessão. 

Estrada d~ fen·o da CJachoP-ira d CJhapada Diamantina. - De
creto legislativo n. 1242 de 16 de Junho de 1865 .- Concedeu
se-lhe, pelo§ 5°, permissão para explorar mineraes dentro da zona. 
da mesma estrada . 

Luiz da R ochn Dias .- Decreto n. 3500 de 10 de Julho de 1865. 
-Concede-lhe permissão para explorar cobre e outros mineraes 
na comarca da Cachoeira . 

João CJados Jlíor,qan.- Decreto n. 3590 de 17 de Janeiro de 
1866.- Concede-lhe permissão, por 90 annos, pam lavrar carvão 
de pedra, ferro, chumbo e outros mineraes nos .municipios da Ca
choeira e Chapada Diamantina. 
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Ju stino Nunes de Sento Se.- Decre to n. 3683 de 13 de Julho 
de 1866.- Concede- lhe permissão para explorae pea ta , cobr e e 
outros mineraes no município do Joazeiro. 

Felisberto F erre ira B r ant e out? .. os .- Decreto n . 4345 de 23 
de Março ele 1869.- Concede-lhes peemissão para explorar mi
neraes e pedeas preciosas no logat· denominado - Campo Bello -
do rio J eq uitinhonba. 

Eduardo PeUew Wil son .- Decreto n. 4386 ele 30 de Junho 
de 1869.- Concede-lhe permi ·são, por 30 annos, paea lavrar 
carvão ele pedra e outros minet·aes nas mat·gens do rio Marahú. 

Pelo Decreto n. 4457 de 27 de Janeiro ele 1870 foi aquelle prazo 
elevado a 90 annos, pelo de n. 5393 de 10 de Setembt·o de 1873 
permittiu- se que das 10 datas que lhe foram concedidas fossem 
medidas e demarcadas uma em Candueú , outra em Matapéra e duas 
no Coqueiro, finalmente pelo de n . 9328 de 25 de Novembro de 
1877 concedeu-se lhes licença pal'a t ransferir essa concessão a John 
Cameron e Lord vValsinghen. 

Janttario José de Freitas .- Decreto n. 4527 de 21 de Maio de 
1870.- Concede-lhe permissão para explot·ar turfa, carvão de 
pedt·a e outros mineraes nos municípios de Porto Segt1ro e Ilhóos. 

Coronel João Dantas J.l!I uni:; elos R ei s .- Decr eto n. 4916 de 
30 de Março de 1872.- Concede-lh e permissão , por 50 annos, 
para lavt·ar metaes e productos chimicos em varias locali.clacles da 
Província. 

Au.gusto Mendes de .ll{ou?"a.- Decreto n. 5252 de 9 de Abril 
de 1873.- Concede-lhe permissão para explorar carvão de pedra 
nas suas propriedades denominadas Lopes e Ta tuim, na i.lha da 
Boipeba, município de Cayrú . · 

Por Decreto n. '5415 de 24 ele Setembro do mesmo anuo foi esta 
concessão ampliada ás fazendas denominadas Toque e Mutupiranga 
do municipio el e Taperoá, e pr.orogada pelo de n. 6082 de 30 de De
zembro de 1875 . 

Eduardo Pell ew W i lson .- Decre to n. 5254 de 9 de Abril de 
1873.- Concede-lh e permissão para ex plorar mineraes combus
tíveis nos municipios de Cayrú e Taperoá , da comarc a ele Valença . 

Por Decreto n. 6216 de 21 de Junho de 1876 foi-lhe concedida 
permissão para lavrat• . 
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Jose F rancisco Thomaz do Nascim,ento.- Decreto n. 5324 
de 2 de J Lllho de 1873. - Concede-lhe permissão para explorar 
turfa, carvão de pedra e schistos betuminosos nos municípios de 
Porto Seguro e ilhéos. 

O concessionario obteve permissão para transferir esta concessão 
a Eduardo Pellew Wilson. · 

Dr . Rodrigo Octavio de OUveira Menezes e Manoel Adeodato 
de Souza .- Decreto n. 5492 de 3 dé Dezembro de 1873.- Con
cede-lhes permissão para explorar carvão de pedra e outros ml
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 C os ta Netto.- Decreto n . 5591 de 11 de Abril de 
1874.- Concede-lhe permiasãa, por 30 annos, para lavrar asphalto 
na comarca de Ilhéos. 

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto n. 6543 de 13 de 
Abril de 1877. 

Liainio da Silva Guimarães L ima.- Decreto n. 5682 de 27 
de Junho de 1874.- Concede-lhe permissão, por 30 annos, para 
lavrar mineraes na comarca de Ca.ravellas. 

Berna?·dino Martins do s Santos e Vic tor Dias .- Decreto 
n. 5701 de 31 de Julho de 1874.- Concede-lhes permissão para 
explorar ferro e outros mineraes no município de Maragogipe. 

Antanio Augusto Pinto de Souza .- Decreto n. 5832 de 22 
de Dezembro de 1874.- Concede-lhe permissão para explorar mi
neraes combustíveis, metallicos e chimicos no município de 
Santo Amaro. 

Aureliano Baptista de Olivei?·a .- Decreto n. 6171 de 15 de 
Abril de 1876 .- Concede-lhe permissão para explorar ouro na 
comarca do Rio de Contas. 

Domingos Viegas Lopes.- Decreto n. 6617 de 4 de Julho de 
1877.- Concede-lhe permissão para exploràr mineraes nas te~·ras 
de sua propriedade no município de Caravellas . 

Esta concessão foi transferida á vi uva do concessionario, D. An
tonia da Conceição Lopes, pelo Decreto n. 75i0 de '27 de Setembro 
de 1879. · 
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Antonio Joaquim Rod1·igues Pinto.- Decl."eto n. 6860 de 16 
de Março de 1878. - Conceda-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 Jose Fernandes de Almeida.- Decreto n. 6861 
de 16 de Março de '1878.- Concede-lhe permissão para explorar 
carvão cle pedra na parte Snl da ilha de Itaparica. 

Jo se Joaquim da Silva Santa Barbara.- Decreto n. 7282 de 
10 de Maio de 1879.- Concede-lhe permissão para explm·ar ml
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 pe1·missão para explorar 
ouro, prata e outros mineraes nas coma1•cas de Joazeiro e Chique
Chique. 

Por Decreto n. 8251 de 3 de .Setembl."o de 1881 o concessi<mario 
obteve permissão para lavrar na comarca de Chique-Chique. 

Christiano Alexandre Homem d'El-Rei e seu irma:o jJtla
noel Ascencio Homem d' E l-Rei.- Decreto n. 7707 de 11 de 
Maio de 1880.- Concede-lhes permissão para explorar mineraes 
no rio Almada. 

. 
Felisberto Augusto de Sá.- Decreto n. 7954 de '18· de De

zembl."o de 1880.- Concede-lhe permissão pa;ra explorat ouro e 
outros mineraes na comarca de Carinhanha, no rio S. Francisco. 

Juliano Jose de Amorim Gomes.- Decreto .n. 8095 de 14 de 
Maio de 1881.-. Concede-lhe permissão para explora!). ouro e 
outros'mineraes na comarca de Porto Seguro. 

JJr. Jose de Aquino Tanajura e outros.- Decreto n. ' 8704 ele 
7 de Outubl."o ele 1882.- Concede -lhes permissão para explorar' 
ourõ na comarca do Rio de Contas. 

Eduardo Dias de Morae s.- Decreto n. 9224 de 31 de Maio 
de 1884 . - Concede-lhe permissão para explorar' oul."o e outros mi
neraes na comarca de Jacobina. 



PROVINCIA DO ESPIRITO SANTO 

LIMITES 

Esta Provincia limita ao Norte com a Bahia; ao Sul com o 
Rio de .Janeiro ; ao Oriente com o Oceano Atlantico, c ao Occi
dente com a Província de Minas Geraes. 

POSIÇÃO ASTRONOMICA 

A Lat. desta Provincia fica entre 1.8• 2'1' 28" austral ; a sua 
Long. entre i o 40', e 3• 22' occidental. 

CLIMA 

O nesta provincia é salubre, porém, algum tanto humido nas 
proximidades do Rio Doce, onde durante alguns mezes do anno 
rei não febres intermiLten tes. 

COMARCAS 

i. ° CAPITAL 

Municípios ..•.•. ... . ...... ... .. Victoria e Espírito Santo. 

2. a ITAPEMIRIM 

Itapemirim e Cachoeira de 
Itapemirim. 

3. 0 SANTA CRUZ 

Santa Ct·uz e Linhares. 
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4. 3 CONCU:IÇÃO DA SERRA 

Municípios . ...... : ............ . Serra e Nova Almeida. 

Õ. " IRIRITIBA 

Guarapary e Benevente. 

6. a S, MATHEUS 

S. Matheus e Barra de S. 
Matheus. 

JAZIDAS MINERAES 

Aldeament:o Imperial Affonsino.-Perto da· 
possepertencente outr'ora a Joaquim Apollinario, existem vesti· 
gios de grande min~ração de ouro . 

Bananeira.- Este loga rejo fica nas vizinhanças do ex
tincto aldeamento · Affo11sinp e da povoação de Lavrinhas. Possue 
uma rica mina de ouro, cuja descoberta se attribue ao naturalista 
Theodoro Descourtibz. 

A ~ina acha-se em terras do capitão Lucio, Jogar conhecido 
pelo nome de Serra da posse. 

Barcellos.- Logarejo pertencente ao município de 
Vianna. Possue ouro e diamantes. 

Bat:atal.- Este rio fica nas proximidades da serra do Cas
tello.- E' rico em minas de ouro. 

Benevente .- Cidade distante 1õ leguas da capital da Pro
v.incia , No rio- Salinas- existem grandes depositas de sa
litr(l, 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 Itapemirim. E' rico em 
minas de ouro de 24 quilates, como as que se encontram nas 
terras da fazenda que pertenceq. ao Capitão José Ignacio Duval. 

Caparaõ.- Serra que tem seu começo no Município do 
Cachoeira de Itapemirim e segue em direcção á Província de 
·Minas Geraes. Possue minas de ouro e outros mineraes, como 
se verá do seguinte trexo qo r.otejro do Guarda-mór Borges, 
legado por seu pai, e communicado a Manoel José Pires da Silva 
Ponles elll1.8U : · 

, Sóbe á serra mais ajta das cabeceiras do Rio Casca em Minas, 
olha para o nascente, e avistarás ao longe outra serra, em que 
uma torrente de aguas claras imita a fórrna de lenr;óes esten
didos : marca bem esse ponto para o alcançares ; e chegando 
prova o casAalhQ ll acharás o que precizas. • 
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·As minas de que se ti'ata demoram nas cabeceiras dos Rios 
São João , Rio Preto, que nascem na mencionada serra. 

A serra de Caparáo é tambem conhecida pelos nomes de Serra 
do Campo ou Serra da Chib~ta. 

Cast.elll.o. - Serra ao sul da província nas proximidades do 
Cachoeira de Itapemirim. As minas de ouro existentes nessa 
serra começaram a ser bvradas em 1.&27 por uma Companhia 
Ing leza, que teve de sUSJ)ender os seus trabalhos, começados no 
Jogar denominado Limoeiro, por causa dns constantes sortidas 
dos Ind ios Aymorés. No platot da mesma serra nasce o rio Ca
xexe, em cujas cabeceiras existem grandes jazidas auríferas . 

Por Decreto de 17 de Setembro de 1.821.1! mandou o governo pro
ceder á divisão e concessão das t erras do Castello, de modo a 
poderem ser lavradas e aproveitadas pelos moradores do lagar, 
as minas alli existentes. 

Caxexe. - Este rio nasce na serra do Caslello, nas vizi
nhanças do Jucú . E' rico em minas de ouro . 

Corre~·o Rico. - Este carrego passa distante do rio Cas
tel lo, na serra deste nome, 2 1./2 leguas. Possue abundantes 
minas de ouro descobertos em 1820. 

Crubix:á. - Este ribeiro nasce na serra dos Aymorés, na 
Comarca dos Reis Magos. Entre os roched<>s existentes em ambas 
as margens do ribeiro, e de outros que descem da cordilheira, 
encontram -se córaes de côr escura . 

Descobert.o .- Povoação na margem direi til do rio Man
huassü. As min as de ouro que se encontram no rio acima, foram 
descobertas em 1.780 por um tal Bueno. 

Escadinha. - Veja. Rio Dôce . . 
Fumaça.- Este rio demora no districLo de Mangarahy, e 

é assim denominado pelo g rande novoeiro que produzem as aguas 
na sua queda. E' muito aurifero. 

Guand.ú. .- Este rio deve sua origem á confluencia do ri -· 
beirão das Lage com o rio Saot'Anna. Nas cabecairas do rio, no 
sitio ele Anton io de Souza Barros, existem minas de ouro que não 
têm sido ex plorados, e em uma lagõa que l lle fica proximo en 
contra-se ouro de 24 quilates em abundaocia espantosa . 

A lagôa demora em um valle cercado de serranias entre dous 
picos, com um exglotar que vai ter á um r~beirão. _ . 

Ç> descobridor dessa lagôa foi o engen il eiro allernao Fr~den~o 
W 1lner ftlllecido em 185i de febre amarella, na Cidade da VICtona. 

Guarapary . - Cidade da Comarca de Iriritiba . Nas 
margens do Rio Grande descobriu-se em 18M uma g rande mina 
de g-esso de que o povo se utilisa corno cal. 

O nome de Gaurapa r y é composta das . duas seguintes pa
lavras : guaní, - ave do genero i bis, e pari -laço. 
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Iconba.- Este rio corre pelas serras vizinhas á do c~stell õ . 
E' abundante em min·as de ouro. 

Itabai~oama.- Vulgarmen;te conhecido pelo nome de 
Beritigbá ou Muribeca nasce es te rio na encosta septentrional 
da Serra do Pieo, perto de Muriahé. Além de possuir pedras 
preciosas, como di amantes, pingos d'agua e oulrns, em uma cn· 
choeirn, que existe distante do rio Muqui, seis dias de viagem, 
·encontra-se ouro de fino quilate ern grande quantidade . 

Na fazenda de Tenente Filisberto de Castro ha uma mina de 
es tanho. 

Itapoama.- Este rio é aftluente do Piuma , e recebe as 
aguas do Iconha depois de correr pelas serras vizinhas á do Cas· 
tello. Possue uma mina de ouro que nunca foi explorada. 

Jucú.- Este rio nasce na serra uo Batata!, e recolhe os 
rios Preto, Claro, Fermgem, Itacoari, Santo Agostinho e Braço 
do Sul. Possue minas de ouro que foram outr'ora exploradas 
pelos Jesuítas. 

O rio corre ao Sul da cidade da Victor ia. 
Lavrinbas.- Esta povoação dista seis leguas do extincto 

Aldeamento Affonsino. Possue minas de OUI'O e ferro, as quaes 
tendo sido antigamente exploradas acham-se em completo aban
dono. 

As minas de que se trata foram descobertas pelo naturalist l! 
Theodoro Descourtibz. · 

Linbares.-Esta cidade fica entre a lagoà Juparauan e 
o Rio Doce. 

Na m;1rgem direita do Manhuassú descobriu-se em 1780 uma 
jazida de ouro que não tem sido explorada. 

O Manhuassú banha o territorio da Comarca de Santa Cruz, · 
composta dos Termos de Santa Cmz e Linhares . · 

Manbuassú.- Este rio é tributaria do Rio Doce, e limita 
esta província com a d~ Minas Geraes. Possue minas de ouro não 
só nas suas cabeceiras, como no Jogar conhecido pelo nome de 
Descoberto. 

As minns em questão fornm descobertas em f8i4. 
Maquiné.- Neste carrego existem minas de prata; de 

b11gos grossos como hervilha. 
Meio.- Este rio demora no districto de Mangara h y. E' mui

tíssimo a urifero. 
Melgaço.- Este rio corre no districto de. Vianna e passa 

por ser .diamantino . Nunca foi explorado. 
Mest:re Alvaro.- Veja- Monte Mestre Alvaro. 
Monte Mest:re Alvaro.- Este monte fica na entrada 

da barra, e serve de baliza aos navegantes. Possue ouro e salitre 
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em grande abundancia, passando tambem por ser rico em esme
raldas, rubins e pedra-iman. 

Morro do Oleo .- Este log-a rejo demora no J\<Iunicipio 
de San La Cruz. Em terras da posse do R e ti r o existe uma mina de 
prata, segundo informações do natLualista Sr. Or. J . Theodoro 
Descourtibe. 

O Município confina com o de Nova Almeida. 
Muquy .-Este rio desagua no Itabnpoama . O Capitão-inór 

João Dias dizia o segu!nte: a Nós po~suimos tambem ricas minas 
de ouro afóra ~s do Castello, é para mim cousa certa. Hu 
aqui um lndio manso de nome .João, que entrando muitas 
vezes pelo rio Muquy, depois de 6 dia:; v oi ta sempre carregado 
ele pe lles de animaes, r1ue mata, e traz folhetas de ouro, que diz 
tirar do poço de urna C<lChoeira, que no sertão de Carnapu::í se 
precipita em pannos, que imitam a fóma de cam izas lavadas. • 

Neste rio existem diamantes, o que fui verHlcado pelo Dr . Cezar 
de Rainvill e, o qual em um ligeiro exame que fez, apanhou 
duas lindas pedras . 

Nova Almeida. - Nos sertões deste município existe 
uma mina de prata, segundo informações ministradas pelos 
Indios á Joaquim Vicente Pereira. 

Parece que a mina de que se trato é a mesma que existe no 
Mono do Oleo o qual demora nos fundos do município ácima 
mencionado . 

Pedra Branca:- Logarejo i2 leguas distante do antigo 
Aldeamento Imperial AIIonsino. Possue cryslaes de todas as 
côres. 

O nome de Pedra Branca vem de uma grande rocha de crys tal 
que existe á beira da estrada, tendo nove palmos de comprida e 
cinco fóra da superficie da terra: 

Penha. - Esta montanha demora junto á cidade da Victo· 
ria. E' rica em ferro, ouro e chui?-bo. 

Prata .- No ribeirão nssim denom inado, em terras da fa
zenda dos herdeiros do Tenente Joaquim Vieira 1\'Iaclwdo da 
Cunha, existem vestigios de antiga e importHnte mineração de 
ouro, notando-se a mesma cousa na fazenda do Castro, de pro
priedade de Manoel Fernandes Moura . 

Ribeirão do JPra~a.- Veja - Pmta . 

Ribeirão de S . Manoel. - Veja - S. M(j,noet. 

Rio do Cas1;eUo.- Este rio nasce na serra de sett 
nome no município de Jlapimerim .-Na barra do rio existem 
diamantes, tanto que um tal Onofre, entre outras pedras, apanhou 
uma de pura agun. 

Rio Doce. - Sendo governador da Província Luiz de 
Brito e Almeida descobriram-se nesse rio, pelos annos de 1.572 a 
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1õ78, no Jogar conhecido pelo nome de • Escadinhas •, esmeraldas 
saphiras e outras pedras preciosas, e tanto isso é verdade, que 
pela Previsão Régia de Hl de Maio de 16M foi Agostinho Barbalho 
Bezerra nomeado administrador dessas minas. 

O rio de que se trata nasce na Província de Minas Geraes 
perto do município de S. Barbara, e foi explorado em 1573 por 
Sebastião Fernandes Tourinho. 

Rio Preto.-Este rio limita esta província com a de 
Minas Geraes e é affiuente do Itabapoama. Possue ricas · minas 
de ouro, que nunca foram exploradas . 

San~a Maria .- Este rio nasce na serra da Malha, e tem 
como tributarias o lVIangarahy e o Fumaça que pertencem ao 
districto da cidade da Victoria . As ricas minas de ouro existentes 
no Santa Maria foram descobertas por um preto de nome Antonio, 
o qual tendo .pertencido ao capitão Francisco Pinto Homem 
d'Av.evedo, 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 occasião a riqueza d'aquellas 
minas. 

S. João.-Este rio é affluente do Habapoama. Possue 
abundantes minas de ouro. 

O S. João demora nos limites desta província 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 terras do chamado -Barros Preto. 

Serra do Castello . - Veja- CasteUo. 
Serra de S. Christ;o:vão.- Esta serra é um dos 

braços da do Castello. Possue minas de ouro, as quaes tendo sido 
t~abalhadas outr'ora acham-se presentemente abandonadas. 

Serra de S. João.- Esta serra acompanha a estrada 
de S. Pedro de Alcantara. 

Distante desLa serra um quarto de legua existe urna outra de 
cujo declive oriental corre o rio Pardo Pequena, que passa por 
ser mui rico em ouro, como se verá do seguinte trecho de uma 
corr endencia publicada em um dos periodicos da província: 

« sa a serra de S. João que fica na es~rada de S. Pedro de 
· Alcantara h a um quarto de 1egua do antiga quartel Montfort, 
caminha nella para ·O Oeste mais um quarto, e encontraras a 
segunda serra, d(} cujo declive oriental corre o rio Pardo Pequeno, 
ou Corrego Bico assim chamado desde 18i5, em que alli 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. » 



DO ESPifUTO SANTO 255 

Tijuco .- Este logarejo demora na serra que fica entre os 
rios Muqui e Itapemirim. Nas vertentes Norte e Sul da serra em 
questão existem minas ae ouro, descobertas por um inglez de 
nome .Hamilton Edward, quando andou faz;endo explorações por 
conta da firma commercial Banguê & C.• 

Trindade.- Esta ilha demora a 600 milhas de distancia 
a L. da costa de:>ta Província, achando-se 620 milhas a rumo de 
E. 4 NE. para L. do cabo de S. Thomé: estima-s'3 em 6 milhas 
o seu perímetro. Consta que possue grandes depositas de phos
phato de cal, igual ao de Fernando de Noronha . 

Nunca foi explorada . 
Veados.-Este rio nasce na serra de Caparáo e é a:ffluente 

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 grandu parte rochedos de granito. • 

(ll!l anoel Ay·1·es do Cc&zc&l- CoROGRAPlllA BrtAZILICA). 

« Esta província possue ricas minas de ouro e diamantes, não 
fali ando nos marmores e calcareos sacharoides. • 

(Jowf~&im ~ll:lanocl ele 1\!Ic~ccclo- CoaoaLuPmA DO Br~AZIL). 

• Linhito; ao Museu Nacional foram enviadas ha mais de 20 
annos duas amostras pelo Ministerio do Imperio , com outras pro
ducções naturaes; porém sem nenhuma indicação de jazida. 

Turba; existe em abundanciu perto do littoral. • 
(Ladislá,o de Sou.za j)t[ello Netto-MEMORIA SOBRE OS 1\UNERAE S COl\1• 

DUSTI VEIS DO BRAZIL). 

• Ouro - O primeiro achado nas minas desta província foram 
tres oitavas, que em. 1693 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 ch11mada 
uma aldeia de indios á margem do rio Doce, districto da Capitania 
de Minas-Geraes. 

Deste ouro tão apreciado fizeram-se duas medalhas, que ficnram 
. pertencendo uma ao Capitão-Mór, e outra a Ayrão. 

Diz Milli et de Saint Adolphe, que em Hi70 descobriram-s.e minas 
de ouro, porém, como a sêde deste metal não lavrasse ainda 
muito nessa éraj não teve esse descobrimento vantagem alguma. 
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Assevera o Sr. José Marcelino, que no rio Castello e ·no Co1·rego 
Rico, distante delle duas e meias 1eguas (Itapemerim), existem 
ricas minas de ouro, de que foram remettidas pela presidencia da 
província algumas amostras para a Côrte em Setembro de 1820, 
em 12 de Março de 1.82~ e em 186,7, com a informação do sitio e 
seus vieiros. 

Por Decreto de :1.7 de Setembro de 1824, mandou o Governo 
proceder á repartição, medição e concessão das terras na serra 
do Castello, onde se havia descoberto ouro e outros metaes pre
ciosos em grande abundancia. 

Desses trabalhos ainda existem alguns vestígios em diversos 
Jogares desta localidade, como seja no Limoeiro, um antigo rego 
de agua aberto então para a mineração do ouro . 

Alguns americanos em :1.873 extrahiram desse rego e das 
lavras abandonadas 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 
permissão para lavrar essas 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 Jocob Bridges, que em De
zembro de 18i5, Outubro de 1.82~, Abril de :1.826, visitaram a 
província, sendo o ultimo representante de uma companhia 
ingleza que obteve tal graça . ' 

Entrando pelo rio Ma qui encontram-se terrenos · auríferos no 
sertão de ltabapoana . 

No município de Linhares, á margem direita do rio Manhu-assú, 
descobriu-se em 1780 algum ouro. 

O naturalista Theodoro Descourtibz descobriu uma mina de 
ouro no sitio Lav1·inltas, . distante seis leguas do aldeamento 
Imperial Affonsino. 
· Nas margens dos rios do llfeio e da Fumaça, no districto de 
Mangarahy, do município da Victoria, se têm encontrado muito 
ouro sem trabalho algum . 

A Theodoro Klett foi por Decreto n. 12~3 de 3 de Outttu:o de 
1853 concedida permissão por dous annos para por si Oi.! por 
meio de uma companhia, proceder aos exames e explora .i).:s uos 
terrenos minera!)s devolutas, existentes á margem, oL:. entre 
esses ultimas rios. 

Dizem ser tambem encontrado nas cabeceiras do Guandú, no 
sitio de Antonio de Souza Barros, nas do rio Jucú, no si t[o da 
Sambambaia . 

PEDRAS PREciOsAs.- Nos annos de 1572 a 1.578, diz o p ~,dre Si
mões de Vasconcellos, foram descobertas pedras pr~ciosa: ', c.;~o 
esmeraldas e saphyras no Jogar denominado Escadlnhas, no ~'lO 
Doce . 

Dizem que tambem se encontram nas cachoeiras do r·io Jeuhy 
caminhando para as bandas do sertão. 

Parece que se ligou consideração a esses desêobrimentos, porque 
Agostinho Barbalho Bezerra·, além de outros titulas, teve o de 

17 
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administrador dos deseobrimentos de. esmeraldas pela Provisão 
Régia a Hl de Maio de f66 !1, . 

FERRO.- Na Lav,~inlw, sitio di stante seis leguas do Aldeamento 
ImpeTial Affonsino, o naturalista Tbeodoro Desconrtibz, des
cobriu um a mina df'l ferro, que considerou muito rica tanto pela 
sua extensão, como pela qun I idade do metn I. 

Diz Rubim na sna Estatistit;a que • em difl'erentes lagares ha 
vestígios de minas de ferro >>. 

O fe1·ro P. abundante r. m toda a provincia assim como em todo o 
Brazil, e o ferro ox: iõul ado-iman, apparece commummente como 
acces~orio do granito. 

Na montanha da Penha, junto a villa do Espirito-Snnto, en
contnun-.se veit.s de~te min eral, e-ern alg uns lngares se tem ex:
trahido amnlgamas, misturas ou composi ções de ouro e chutUbo. 

SALITRE.- Diz a tradição baver mina s de ·salitr.e na Serra do 
Mestrl:l Alv~ro. 

ENXOFHE.-Dizem hnveJ'Umtl mina rle enxofre na villa ela Serra. 
Cal de crmudo ( c:anudo é o nome que tr~ m um a especie de 

concha ou substaocin marinha, que se cria na custa do m:~r, for
nHida em t;edai(Os roli ços esbranquiçados e de consisteocia de 
ostrn). 

Um trabalhador num dia apanha-os em quantidade de poder 
produzir 30 alqueires de cal. 

Enconlram·se em todas as marinhas, onde não ba arrebenta
ção fort e ou resaca. 

Para se preparar 30 alqueires de cal, precisa ·se de orna canôa 
de lenha, si fór Vt~ rde melhor, por ser o fogo mai~ forte . 

O preco ma ximo dessa cal, em 1840, era de fUJ;lOOO, o maio no 
Jogar do· fabrico. 

ALVAIADE ou Grusso.-Em 1.854. descobriu-se uma mina de. 
~,es s~ , ou de al vai ;1de, de que se tem usado como cal, á margem 
CIO R10 Gr<tnde. e111 Guarapa ry . 

. TURFA.- Tem ·se encl'mtrado Lambem nhi. 
SYENrro,.- 'ram,bem é commum no va•lle <ilo rio IDoce, e em 

allguns pol!l•~es da Ser?·a dos Pontões. 
ARGILLA.- Em diversas partes exi stem varias qualidades de ar

gill ;, de muito bôa qualidade, e uteis ás Htes . 
Nos terrenos st~ dim e ntarios das planil~ies é commum a argiHa 

pl'astica, propria para o fabri co de louça, telba e tij ullos. 
CRYSTAL.-Proximo a Barcellos encontra·se cryslnl ou quartz o 

hya. lino. ' 
O Dr. Theodoro Descourtibz que em i-85i veio a es ta província 

por orde111 d'o Go verno Imperial, para colligir producto~ de 
b.i~toria n:~tural, fez un1a riC' a collecção de amostras de cry,staes 
de todas às côres no Joga1· ch;,mado- Pedra Br:~oca- Pm ca.mi
nho para o aldeamento Imperial Affonsino, e del'l e distanbe f2 
l.eguas. 
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Este nome de - Pedra Branca - vem de uma grande rocha de · 
cryst~l. que jaz á beira da esLrada . · 

J!:m 18"19 o Governador Rubim desejou m:mdal-a para a Côrle; 
como se verá do fiegu i nte oJ.lici(') datado do 12 de Março: • Tenho 
de fazer ~aber a V. S. que na n0va estrarla que mandei abrir da 
cachoeira do rio de Santa Maria á Villa-Rica de Minas-Geraes, 
prox:imo do quar·tel denominado Barcellos, ha um grande crystal 
que tem nove palmos de comprido e cinco fóra da superlicie 
da terra; ig-uora-sP. a porçi-1o que está debaixo de ta; ta lvez fosse 
urna boa peça ptn·a o Museu e que dell e se poclesse razer alguma 
obra: uma vez arranc;•cla era mais facil vir para esta villa pela 
nova estr11da que,Jda povoaçàoJde~ Vianna, vai co rtarquasi aqu~lla, 
proxima do lagar onde está o crystal, do que por :)nnta M11ria. 

A despeza parn. a escavar não h a de ser pequena e a da con
ducção rnaior. 

STALACTI'fES E E.;TALAGNITES . - No valle do rio Castello existe 
uma notavel gruta em terreno calcareo, onde segundo voz cor
rente, se encontram depozitos de osso..; h u:nanos. 

A' er!trnda desta gruta formada de stalactites e estalagnites ha 
uma pequenf• lagõa, CLlj<•s aguas nunca seccam e são consideradas 
eo1no virtuosa pelo povo que a viz it~. 

Em virtude das em<m<~t:ões do ncido carbon ico tão abundantes 
a h i, as qunes ap<HWm os ;,rchotes ou fad1os t:ilm que se pretendé 
percurre l-a, ainda nao houve quem penetrasse até as suas ultimas 
camadas. · 

SAL cOMlllUM, ou CHLO.RURETO DEsonro.- No munic ípio de Be
nevente existe um rio ·~hamàdo das Satmas, braço do rio Benevente 
no qual se fol'lnam depositas fia liuos de grande extensão . 

Deste sa l utilisam-se os vizinhos para usos dome~ticos. 
Como se vê é incontestavel a riqu eza mineral da província. • 

• Ern todas as serras dn província é o granito a rocha predo
minante, em nlguns [)ontos, entretanto, avolumHm-se o gneiss e 
o micachisto, rochas que com aquella constituem os terrenos 
prim"rios. 

Nas wargens dn rio Guandú encontram-se montanhas de mi
cachiste, atravessadas por grandes veias de quartzo hranco leitoso. 
Alguns blocs desta rocha lançados uos lagares mais bnixos pela 
<lcçào das aguas, apresentam um volume superior a dous metros 
cubicos. · 

O syenito é lambem commum no valle do rio Doce e em alguns 
pontos da Serra dos Pontões . 

Como accesso1·ios clest<~ rochas encontram-se, por toda a parte, 
granHdas, algumas de grandes dimensões e de belleza notavel. 

Rro MELGAÇO. - Tem fama de ter diamantes, porém não é facto 
averiguado. 

MoRRO MESTHE ALV'Ano.- Dizem haver nelle esmeraldas, ru
bins o pedra- iman. 
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Rro DocE.- Corre tradicção de por ahi algures, em suas 
lindas vargens ou pla.nicil3s existirem minas de ouro e pedras pre
ciosas já exploradas em Hi73 por Sebastião Fernandes Tourinho. • 

Dr. Ceza,·>htg~tsto Jlicwq-ues. - DrcmoNARIO Hrs1'0n.rco, GEOGRAPHICO 
E EsTATISTrco DA PROVINCIA no EsPIRn'o SANTO.) . 

• E si por um lado, sobresahe a admiravel ubcrdade do sólo 
Espírito Santense, por outro manifesta-se não menos admiravel 
sua riqueza mineralogica representada por grande parte dos me
taes conhecidos, sobretudo ouro, prata, chumbo e ferro. E para 
mostrar-vos que minha palavra não é effeito 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 publicas o que acabo de enun
ciar. Refiro-me ao Decreto de i 7 de Setembro de 1.82~. de nossos 
primeiro3 dias de independencia o qual assim se exprime: 

• Tendo-se novamente descoberto ricas minas de ouro na 
província de S. Pedro do Sul, e em tal abundancia que gros
sas partidas de vagabundos se t êm dellas apossado, trabalhando 
clandestinamente e sem regra, donde resulta grande perda para o 
Estado, ruína aos proprietarios das terras e perturbação da ordem 
publica ; e achando-se outr·osim, totalmente liv1·e e desembaraçada 
a rica sen·a denominada elo Castello, na provincia do · Esp~?·ito 
Santo; para ser regularmente minera da, em virtude das provi
dencias que recentemente houve por bem dar para o aldeamento 
e civilisacão dos índios Botucudos, que a infestavam; requerendo 
os povos de ambas estas províncias que se lhes facilitem os meios 
para poderem extrahir com sysLema e boa ordem o ouro e metaes 
preciosos, que o Creado1· Uzes offerece com tantct abundancia ; e con
siderando eu os grandes proveitos que póde tirar este nascente 
Imperio de se promover um ramo tão importante · da industria 
nacional: Hei por bem ordenar que, nas ditas duas províncias, e 
em quaesquer outras em que se descobrir grande riqueza, se 
proceda á repartição, medição e concessão dos terrenos desco
bertos, na fórma dos regi mentos e ordens antigas e modernas e 
pelas quaes se regem as províncias ora mineiras, devendo nellas 
servir de intendentes os ouvidores das comarcas, e em fa!La 
delles os juizes de fóra, e nomeando os presidentes das províncias 
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 pnssar para as 
mesmas juntas, e tendo os ditos presidentes todo o cuiqado 
sobre este tão importante negocio para darem as providencias 
que julgarem convenientes e pedirem decisão daquillo que de
pende da minha Imperial Resolução.~ Jóão Severiano iVIaciel 
da Costa.- Paço, em 1.7 d e Setembro de :1.824, 3° da Indepen-
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dencia e do Imperio.- Com a rubrica de Sua Magestade o Impe
rador. • 

Em relação a este mesmo assumpto tambem temos em nosso 
npoio parte de uma llfemotia, escripta ha annos por pessoa que 
se deu ao trabalho de investigar a riqueza da província a que me 
refiro. 

Diz ella: 

. « Minas.- No rio Castello e no corrego Ui co existem minas 
de ouro de que foram remettidas pela presidencia algumas 
amostras para a Côrte em Setembro de 1.820, em H! de Março de 
i83q, e em i8q,7, com a informação do sitio e seus vieiros. Por 
portaria da Secretaria do Impei"io de f de Outubro de 1.832 se 
concedeu ao Tenente-Coronel Ignacio Pereira Duarte Carneiro 
que podesse lavrar nestas minas, 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 Freyreiss, o allemão Baumer e Edward Jacob Bridges, que 
em Dezembro de i825 e Abril de i826 vizitaram a província e se 
dit·igiram ao exame daquellns minas, sendo o ultimo pertencente 
a uma companhia ingleza que obteve tal graça. 

Tambem no sertão de Jtabapoama, entrando pelo rio Muqui, 
se encontram terrenos auríferos. No município de Linhares, á 
margem direita do rio Manhuassú, descobriu-se em 1.780 um ter
Teno aurífero. 

Quando governador Luiz de Brito e Almeida, se deseobriram 
pedras preciosas, como esmeraldas e sapbyras no Jogar das 
Escadinhas, do rio Doce, como escreveu o padre Simão deVas
concellos. No sitio denominado Lnvrinha, seis leguas distantes 
do Aldeamento Imperial Aflonsino, descobriu o naturalista Theo
·doro Descourlitz uma riquíssima miua de ouro . No mesmo 
sitio descobriu elle uma 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 município da Victoria, se tem extrahido já abundancia 
de ouro sem ser com os preceitos da arte, e a Theodoro Klett, 
por Decreto n . 12q,3 de 3 de outubro de 1.853, foi concedida a 
faculdade por tempo de dons annos, de que ainda não usou, para 
proceder por si ou por meio de uma companhia nos exames e ex
plorações nos terrenos devolutas existentes á margem e entre 
aquelles rios, ficando-lhe garantido qualquer resultado de seus 
trabalhos, que devia ser apresentado para, á vista do mesmo, ter 
Jogar a concessão e demarcação de datas mineraes. 

O primeiro ouro denunciado no Brazil foram tres oitavas, que 
em 1.693 apresentou perante o capitão-mór João de Velasco Mo
lina e à camarn da P.Victoria, um Antonio Rodrigues Ayrão, 
natural de Taubaté, província 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 Mestre Alvar0, da villa da Serr~ , é tradicção ql'l·O 
existem minas de salitre e enxofre. A' mHrgem do rio Grande, em 
G.!larapary, de~cobriü·se e,m 185~ umu mil)a de gesso de q.ue se 
tem usndo como ca). » 

Eis, portanto, confirmado o que dissemos: - que a província 
do Espírito Santo, nlém de uma uberdade de solo verd.,de ira
mente prod igioso, possue ig- ua lmente variadíssima riqueza mine
ralogica , o que Lambem f11i reconh eeid0 pelo f.[Overno actual 
q,uantlo fez conce~s[,o de privi legio para l11vra dHs minns <JP subdito 
britunnico, Thomaz Dutton .Junior, bem como ao Dr. Ma xim iano 
de Souz.a Bueno. • 

( i1lizc~el li'e?"?'ei'l'((, Pernna.- Ü PRESENTE E O FUTULW DA PROVINCIA · 

DO Es!.>IRlTO SANTo, pag . H, 12, i 3 e 14.) 

Mi~1.as de ouro 

CASTELLO E CAPARAÓ 

A provi~a natureza collocou sobre a terra tudo quanto é util 
e ne0essano á rspeeie humana, e póde servir a industria do 
'hom em, tendo deix;1d0 na profuud ez~ cleb~ÍXO do ~010 O •I U I' O, 
como cou sa escusada, sobrepondo- lhe camadas st·dimentõJrins dis
tinctas, formando os terrenos de transição, e secunlinrios, e os 
t!)pciarjos com as suas subdivisões res peetivas. 

A so.oiedHd e, porém, que tnnto mni s es traga, qunnto ma is pro
CU1'11 polir, \l t)[Jiaudilldo o Jasto, que se não IDgTa sem ouro, fo
IIHHHnndo ilmbi çõe~ . e exo llando a fortuna, de que fez o cadnstro 
d3s influencias, e dos merecim entos dos eíd;1dãos, creou do ouro 
um ído lo li bernl izador das honr-as, do poderio, ela s sumptuos i
dJid es, e dos pr~zeres de toda a espeéie. Por c'stes motivos, Lendo 
o çu lto dos aml:dciosos, e dos nmr1ntes de deleites . quasi todos o 
solicitam, e diante del le abaix;tm a cabeçn, e dobram os joelhos. 

O pobre vai .Pl'liCUI'al-o para o rico nns entranhas da terra, 
~fi'rontando perigos, e des prezando resistencias, e accideotes cnu
lladores pel-a n1aioi' parte das vezes dn perrla dD vidn, e ~emp re d.a 
Fuin!l da s11ude: o ri1·o gasta -o na ociosidade, e na malid<~, que 
gernm os viL"ios ncarr-e1ador1'S da~ doenças, de que resulta a rnorle 
prflmntqrn , 'J'o!]ayia tudvs o querem. · 

Assim, com o preg~o das inllmGrnveis riquezas minerai'S do 
D,razil, muitos aventt,Heil'os impelli.dos pl'ia cobiçfl devu ssarum
Jhe os se rtões logo depois do desoobrirnep.Lo, e sem grande tra
balho cj ~s!Jp.ce rravam abuPdliJ)les min(ls deste metrd; nii o podendo 
[laciur 9 : ~e u desordeuado nppetite por causa das go ~ t! l idaÇles das 
gifferent13s '(.ribns selvaticns z~ l osas de snos possessões; pelo que 
mu1tas foram logo çlepojs ahandonaclas, Neste !HJ.Dll·'"º entvam as 
do CAf.ARAÓ, e do QAS'l'FJJ,:{:.O ne.sta prov~ncia, ~ as da ç;~..çuoEIR.A-
ESCURA na de Minas Gera~s. · 
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Em Ponte-Nova ba de existir um rotPiro d-ado antigamente por 
certo paulista a urn anci.~o de sobrenome Nascimento, a~sig·na
I~ndo estas de~cobert~s cou1o as mais vantajo~as do Brazil. Já 
ver ificou -se a exi tencia t.las ultimas no rio da Ca,ca. legua e 
meio acima do .Jequiry, e as do Caparaó na serra do Campo, ou do 
Pico: fa lta agor:1 acbar as da serra do Castello. 

A bisturia faz datar do anno de Hi70 o achado das primeiras 
minas de~La província; mas não diz si llS do Cflstello são alli com
prebendida>' . O que n1io involve duvida, é que o 'eu nome, e a 
J'llm~ vem atravessando um P•' riodo secular anterior ao anuo de 
1754; pois que neste tempo já estanciava no Castello uma popu
h•cão cbristfl, distribuída por sPus qúatro arrlliaes denominados:
Barr>l do Castt-llo (Duas -uarrns,) com uma igTeja dedirada a NMsa 
Senhora da Conceição dHs minas do Ca,tello, er•·cta em mntriz, 
de cujo titulo foi despojada em 1771; Caxixe (Povoação); Ribei
rão-do·fl'ltlio, ou simp lesmente - Rib,irão- (Prata,) e Arraiai
VPlhu (Batala l). transformados de i8!t,5 par<l cá em fazendas de 
cultura pert~>nrentes a particulares, rue nos o ui Limo que conser
va-se desaproveitado. 

Em todos apj.Jarecem aind:1 os vestígios da obra do homem poli
ciarlo: traballlndor e industrioso;- ora são trilhos de estradas 
com C(JV<JS, banquetas de rego, e valias ; ora rem"ções dtt leito do 
r ibeirão , montões de cascolho, mo ·tranrlo grnndes trab ~ lhos mi
n.~ r;do:.ricos; fragmentos de telhas e de tijollos. Na fazenda da 
Prata bavia mesmo uma armaçàu de cnsa coberta de Lei hns, mas 
em rumas, e um muro de pedra formando um quadrado c0m 
appnrenci11 de cemlterio. Além disto extensos capoeirÕHS com 
algumas l;mmgeirns, limoeiros, e bananeiras, attestando grandes 
trabu lbos de dPsmattação para eulturas. Nas vertentes pnra S. 
Chr i ~to' ão apparecem nas matlaF.. de t'spaço a esj.Jnço, bnnquetas 
de regos. •'O B;d.alal, paragen1 mai~ proxim a da serra do Casrello, 
fic::~-s~· intrigado vendo a aguada, corno rle um ribeirão, sem que 
exista agua •lesse lado; o que faz suppô r uma can;d i s;~ção deter
min:~ndo em um::~ lage L;dbada vertica l1n ente 1111 parte inl'erior, 
como de proposilo para a JavHgem do ouro em canôa, segundo se 
praticn gera iUlente. 

Em Viçosa do lado extincto aldPiamento Imperial-Affonsino e 
perto da Lavrinha encontr11m-se valias, ou-regos. 

Na Fmcteirn, no S;dgado, no S:ol!!adinho, e no Canudal (ter
·reno aurífero) havia L<lmltem capoPirões; mas julga-se que furam 
abL·rtas em 1825, deiJois abandonadas por causa das ultimas corre
ri<~S dos selvag-ens. 

F inalmente, os ribeirões do Caxexe, e do Meio foram quasi todos 
cultivados PDl tempo~ mni remotos. 

As. estradas j.J~recem tPT sr.rvido para com_municar os extinrtos 
arraraes enti'e SI, e como eentro da mineraçao. 

Af'. outras !JOVo:=~rões de pend t'nte~ do Castcllo ePam a alrlêa de 
Itapemirim, hoje villa, e a Muribrca, 4ue é uma fazenda dos 
herdeiros do finado Manoel 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 nQticia. 

Existe uma memoria, sem data, dos tempos coloniaes, em que 
dando-se informação das melhores minas de ouro e de prata des
cobertas e assignaladas, que se achavam em ser no Brazil, reser
vadas para a Corôa, consta a noticia vaga da existencia de gran
de quantidade do primeiro metal nas minas do Castello, e de Len
çóes (Cnparaó) nas serras do mar. 

Igualmente em uma carta do rei D. João VI de 4 de Dezembro 
de i8:l.6, dirigida ao governador da capitania Francisco Alberto 
Rubim, trata-se das mesmas, abandonadas com suas 4 povoações 
por terem sido os primeiros trabalhadores dellas acommettidos 
pelos Botocudos; ordenando o rei ao governador a mineração, 
e a distribuição dos terrenos em datas. 

De n~:meira que ignora-se a época da descoberta, e o nome dos 
descobridnres. 

De:lnz· se, porém, de certos faetos, que a exploração é pouco 
post1lrior ao anno de :1.551., em que os jesuítas chegaram a esta 
capít"nia, approximando-se de 1565, em que estabeleceram-se na 
aldêa por elles fundada e denominada- Reriritigba (hoje Berre
vente,) povoado mais perto do Castello, tirando-se pelo sertão 
uma recta para o littoral, onde liqa esta villa. 

Pelo habito, que tinham estes padres, de afoitamente lançarem
se com pujança nas emprezas arriscadas, mas lucrativas, inspira
dos pela latente ambição de dominar na terra, paixão que, com a 
habilidade de que sempre deram provas em todos os casos, sa
biam dissimular com as missões aposlolicas, internavam-se nas 
mattas em buscn de metaes preciosos, sem receio das variadas e 
inurneraveis bordas de indios, que habitavam o territorio desde 
o Norte desta capitania até S. Thomé ; do que ainda tiravam a 
vantagem de adquirir índios, os quaes depois de christianizados, 
serviam-lhes como escravos, nos trabalhos das mesmas minas, da 
lavoura, do córte de madeiras para a exportação, e de outros mi
nisterios rendosos . 

Ao ouvir-se a estes missionarios, 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 igTeja catholiça. 

Si porém, podesseis observai-os, sem que vos vissem os desin-
. teressados padres, admirarias o afan, com que colhiam o copioso 

ouro para convertel-o em barras, as quaes chegadas a Portugal, 
ou a Hespanha tinham a segunda conversão em moedas, que sa
biam a percorrer ·o orbe, espalhando a reputação da opulencia da 
Companhia de Jesus. Foram estes LOUROS NEOPHYTos, que deram
lhe mais nomeada e poder, do que a sabedoria theologica de 
alguns membros. · 

Por outra parte captavão dos reis largas possessões, de tal sorte 
que da capitania do Espírito Santo possuíam no littoral estabele-
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cimentos desde o Campo do Riacho até o ILabapoama (40 leguas,) 
e quasi todo o interior, salvo o Rio- Doce, e S. Matheus, em que, 
desde as barras até os sertões nunca pizaram pés de jesuiLas. 

Como BONS RELIGIOsos, mesmo nas brenhas, atarefados com as 
MISSÕES DAS MINAS, não Se descuidavam das SUAS OBRIGAÇÕES ; 
por isso levavam para o matto o reiJanbo elas ovelhas mais novas, 
que alojavam perto de si nos arraiaes, que fundavam em algum 
canto das fazendas de mantimentos, estabelecidas para suppri
mento dos trabalhos das minas. Nelles edificavam uma igrejinha 
de devoção da Snntissima Virgem debaixo das invocações de 
Nossa Senhora da Conceição, do Amparo, do Patrocínio; do Bom
Successo; dos Santos não admittiam senão o do nome do instituidor 
da Ordem:- S . Ignacio de Loyola. 

Feitos assim estes arraiaes, attrahiam a elles a gente mais certa, 
submissa, e laboriosa das aldêas de sua jurisdicção. 

Emquanto os DIGNOS MISSIONARlOS ás occul tas occupavam-se 
da convenção do ouro nas minas, cujo accesso era vedado àos 
estranhos, como acontecia ás aldêas 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 moradores destas pequenas colonias com 
licença dos jesuítas empregav2m-se em faiscar para si, lavando 
as arêas auríferas do Caxixe, e do Ribeirão . Desta operação tam
bem auferiam vantagens incalculaveis, comprando o ouro aos fais
cadores, pelo preço que impunham, visto ser prohibido Jeval-·o 
para fóra, e dentro não haver concurrentes. 

Eis a disseminação das pequenas povoações da Barra do Cas
tello, Caxixe, Ribeirão e Arraial-Velho. 

Sem a imprudencia dos empreg.'ldos na mineração na serra 
do Castello o trabalho só teria cess.'ldo com a proscripção dos 
jesuítas em 3 de SP.tembro de 1.759; mas infelizmente para 
estes os Aymorés offendiqos do aggravo, que julgaram ter-lhes 
sido feito, não deixaram mais lavrar as minas, arremessando 
chuveiros de frechas, não descontinuadas senão com a noite . 

Conta-se que estes selvagens frequentavam as minas passando 
por um pau atravessado em cima do Caxixe, no Jogar em que 
menos impetuoso precipita-se por entre uma fisga da serra 
Castello, cuja communicação, os trabalhadores cortaram para 
não serem importunados. A consequencia foi que para salvi!-r 
a vida fugir.'lm, aproveitando-se do descanço nocturno dos SI
tiantes. Desta vez acolheram-se nos arraiaes do Caxixe e do 
Ribeirão, abandonando tudo mais . Pouco tempo depois foram 
os padres expulsos dos domínios portuguezes. 

Então estas povoações livres do despotismo jesuítico en
traram nas vias da prosperidade, acudindo a elles muitos mi
neiros praticas, e de recursos pecuniarios, os quaes emprehen
deram a lavagem do ouro em ponto grande ; para o que, em 
algumas localidades mais ricas, tiveram de mudar o leito do 
ribeirão para rochas, quebrando-as profundamente : trabalhos 
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titnnir·os, que provnm o rs forço e a perseverança do homem in
·duzido pela cob iça das riquez:~s. 

Pódr-se ver isto e ril a lgumas f;,z endas situadas nns margens do 
Caxixe . e notavelnH~n te na do Centro. 

Alli 'viveram em paz a té 1810, em que ·novas indiscripcões 
dos moradores provoc1rram a faria dos índios . Des ta vez ata
ca ram as povoaçõe,: , dispersaram-lh es os hnbitantes, e destruíram 
tudo qrranLo encont raram. Alguns destes abrindo picadas fugiram 
par;r Min as , vnde rorarn fund<r r o <rrraial do Cuiethé; outros 
retiraram- se para a aldéa de Ha !Jemiri m, leva ndo cu ru sigo uni 
r,arn en te as irn age os de Nossa Se nhora do Amp11ro, e ele S . Bene
dicto , que tinira ;r sua ir11randHde com eom pr·omisso ap provado 
pelo Bispo em 1807, ou i t--.09, o qual documento existe ainda em 
poder de um p~tr·ti e ular em lta [Jeminm. 

O gentio uu ,a do e feroz cheg.,u até perto da aldêa ; fez atro
cidades nas viz i11b anças. chega ndo a esperar os v iandantes na 
costa, onde de erma da Barreira-Crim inosa m •tou muita gente; 
pelo qne os htrb ita nLes sabiram-llr e ao encont ro, e ale<rn çando-o 
no Bano-Branco, e depois, cercando-o na f<~zenda do Poço-Gr·Hn de 
mataram-llte mais de 50 . Em ·18:::!9 ntac;rr~m os ~elvag-ens al;.!UOS 
moradores · das Doas-Ban·as, Fructeira, SaJg;rrJo, etc., e os OlJri
g-a nr m a procurar a entao vil la de ltapemirilu: fui a ultima ·inv<.rsão 
do BUGR!i: . 

Fundada no princ ipi o do seculo XVI , foi pnrochin em 1.771. 
deba ixo d<J invocação de Nossa Sen hora do Patr11cinio. Os prim ei
ros mais abustados qu~ se es tabelec(; ram em ltapew iri m em i7õ6. 
furam Pedro l:loeno e l3rllthnar Caetano CarnPiro, fazPndo um 
eng-enho de assuca r no Joga r de nom in;rd o- Fazendinh a - onde 
em um a co lli na á marg·em do rio edificaram urna peLJUena igreja, 
que se r•via dr• p~roeili ;r, como acim 11 referiu-se. 

Corn o augnwnto ri a populnçào do Castelln f,.i elev:rda á ord rm 
de vill a ~)m rS-15. ed ili cando l!'rancisco Di:1s Cameiro, de,cen
dente dnqu r• II H Baltl razar, uma igreja, tendo por orago No~sa Se
nhora do Amparo, que ell e e outros tinham traz ido do ex trncto 
arraial do C"stell o. 

Foi esta igreja no fundo ela rua, que vem elo porto atr·aves
snndo a praça : nesta construíram-se duas casas umn para a 
Camara, e outra parn cadêa :- gemeas nasceram, e juntas aca
baram ! . .. 

Pa ra a sua rero r·dação ·reslam só os chãos, por que de outro 
modo n::ro póde ser; mas encobr1rtos por um v~ssoura l int~x tin~.mi

. vel, talvt•z para necultar o s;rng-ue de um preso (cirurgião Ju11quirn 
Rodr igues), ba rbar;tmente assassin ado á ba la, com um tiro dado 
de fóra pHa dentro da pri~iio . .. 

Certan ren te alg-uem, que tiver• lido o primeiro artigo destn no
ticia, perguntará an tes de passar ao se~·undo :-Como na escu
rid ;l o de eras tão remotas sem 1.1 luz da t:brono logi1r, ou da 
informn çào dos pr· i~cos h;rbilantes das minas do Castello, póol e o 
llutor ver os padrPs d;r Cvmp;,nh ia de Je3U$ lovrando estus minas, 
semeando povoações etc. "l Como com as mesmas faltas, sem ro.-
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teiros, e sem a inspeçção dos lagares poderá indicar a origem do 
vee11·o do ou r o"! · 

A estas, e n outrfls questões relativns respondo :- Para o 
hom em, que tem desejos de s;rher as co usas. e .-u;.rs causas para 
relauor, mas Ull ta von tat.le ardeule, pa<>iente, cl eterminat.la pela 
voliçi.io. atirando ás dirlico ldades a luva uo desafio; para aque ll e, 
que sa l1e, e pód e exercer as f11• ·u ldadHs de analyse, que ;ocaba 
por solver todas a · duvidas, nad;o é m:1i f<lCil do que por U111as 
épocns determinar outras. por um ·uccesso explicar outros, 
seguindo a murcha natural do esprrito humHno na escala ascen· 
dente llo conb e~J i do ou desconhecido. 

Deve ver-se um analysta nuquclle dos dous estuda nles de Sa · 
lamanca, que ficou atraz para exa minar a pedra, em cimn da 
qu;o l havia a inscripção : a Aqui jaz encerrada a ;dma do licen
ciado F. , • co111o eon ta LESAGE no f eu romance dos costumes 
Gil Braz de Santilh~:~na . - Outro no abbade Faria do romance -
Conde de Monte C h r isLo - de A. Dm.tAs. 

Quantos homens ignoram as oousas, por que não querem appli
C~lr · !\fl e reflectir, tr.mendo a fad iga ? Estes nada re,o l vem, 
achando mais com modo dizer -se a si mesmo - não se pó de saber: 
-meio muito facil, e commum da ignorancia; at·gumento da nui 
Jidado de certos critico , qu e nem mesmo sabem, si lia as facul
dades dil<ts a1H1 Iyticas . . . 

Assim como os hom ens de força muscular, querendo ostentar 
a sua aptidão physica, de ,~ fiam a Lodos para as lulas do corpo, 
comprn7.endo-se ;,s im nestes o ·ercicios, que mais e mais· in<>iWm 
os muscu los á acção; do mPsmo wodo o ana lysta provoca o 
espírito, n lutnr com o '' spirito, experimrntando-IIJe <1 ncLividade, 
cuja funcção, dnndo-Jhe res ult11dos, como da instituição, é para 
e ll e a cau~a do mais gtorioso pr;,zer. 

Fo i assim que Hen.: lt ell ileswbr iu a dun1ç~o da revolução de 
Saturno; que Coperoico na ,-olirlãu rte seu g11 binde ideou o seu 
systema plan !:l tar io un iv,>rsnlmPn te nrl rn i li ido d1~sde 1ti73 até 
hoje; que Archimedes em um banho reso lveu o f<llnoso proble
ma:~ Que um corpo me rgu lbado em um li quido perue do seu 
peso uma quaotid;1d e igual .iiO peso du liqu ido 1'1·\rnovido. 

Foi ainda ngsi 11 ' que os geoil ·g·os H'ID P''De l r<~r nos nbysmos 
do planeta, em qur. habitamos, estudando os pbenon,enos da 
sup .. r fic ie do g i ,,IJ~, terrestre, por aua logia conhecernm que a 
terra li.nha sido ~u1tmettid:1 em uma serie de periorlos g·eolngicos 
á ac:ções sedirnent11 ri a~ , de que resultou a Hc,.umu l n~'âl, de 
ordens des tes depos itas; e c11mp~rando as sobrepost' ões deslas 
camadas de seu ir nento~, as qun ~s Mr . Humbo lt ~hama ~!OH~Z?N_TES 
GEOGNOS'I' ICos, est~be l ecer11m 11Ôn11l a sua lheu rw d11 s ;:s d tvt ·oes, 
e subsequel)Les div i.-ões dos teneil OS , comp rehe11dtdos os de 
alluviiio, que são os ultitliOS . Fnram mais adi;·,nte: cheg-11ram a 
reconhecei' n ~ituanio rJ<~s j:tzida · de cadF• subst11ncia minera l, de 
maneira a pod,. r iut.licar, se nt prévia inspi r;~ ção, os l o~· ;•re · , 
em que se eucontrn rão tnes e taes mineraes, sua quantidade, 
ete., etc. · 
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Logo não é preciso mais do que a aptidão analysta para do 
apanbamento de algumas eras conhecidas, e íie :!'ac tos 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 
deducções ; mas exporei as razões, que me guiaram no caminho 
conducente á descoberta dos e~ploradores, e do mineral : do que 
segue-se j ulgar-se-ha, si tenho tocado á meta. 

Lendo-se a bistoria do descobrimento, e da população da capi
tania do Espírito Santo até a proscripção dos Jesuítas do territorio 
americano, vê-se que o donatario Vasco Fei·nandes Coutinho era 
tão despecuniado, que pnra a primeira expeélição, e transporte 
de 60 e tantos colonos, foi -lhe preciso vender a quinta que pos
suía, tomar dinheiro emprestado, e ceder ao Estado a tença a 
troco ele 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 16 annos, quando 
chegaram os Jesuítas, não existindo senão algumas cazinhas na 
villa do Espírito Santo (hoje ViU a Velha); o que prova que os · 
povoadores não tinham feito fortuna . 

Portanto póde-se bem dividir a população daquelle tempo em 
duas classes ; 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 magnífico convento, com o titulo de 
Collegio, obra tão solicla, que tem varado 320 annos sem notavel 
deterioração . · 

E' que elles tinham em França o rico banqueiro Jesuíta Padre 
Lavai! eLe, celebr•e pela sua activid<tde especulativa, que monopo
lisou todo o commercio das ilhas Maetinicas, de que era o Su
perior, e Dominicas, e mais celebre ainda pela bancarrotn, que 
fez, quebrando 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 pecuniarias; eeam 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 1570, como já se, viu, por principio 
das descobertas das minas de ouro desta província, isto é, 1.9 
annos depois do estabelecimento da Ordem na mesma pro
víncia. 

Verificado que as min1,1s do primeiro Jogar pertencer·am aos 
missionarios apostol.icos da companhia de Jesus, que as lavraram 
até pouco tempo antes da sua proscripção : admittido que as obras 
da re.mocão du leito do Caxixe foeam 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 boj e . 

.No caminho das observações a primeira estação é diante do vo
cabulo- Castello,- que aqui designa a estancia das minas mais 
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afamadas do Brazil na serra dos Aymorés, ou do mae, que esteh
dem-se desde os Campos da Vaccaria até a Bahia, onde acaba. 

Os jesuitas, sendo inegavelmente homens imaginativos, 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. 

Edificio collossal sobre uma collina, uma montanha, ou uma 
rocha, com uma muralha ao redor guarnecida de setteiras, flan
queada de torres, ou bastiões, cercada de um fosso: janellas raras, 
communicação para o exterior por meio de uma ponte levadiça. 
- Tal é o desenho, que deverá supprir a ausencia do roteiro . 

Para não escapar co usa alguma a observação tome-se o ponto 
mais distante, que tivesse servido de arraial. 

O rio Itapemerim bifurca-se na fazenda das Duas-Barras, to· 
mando a arteria direita e menor o nome de .rio Castello. Neste 
vem desaguar na margem Norte os ribeirões da Fructeíra, do 
Meio (arraial antigo) do Caxexe (em cuja barra foi outra povoa
do,) de S. João, e finalmente de Viçosa, seguindo sempre o braço 
principàl com o seu nome até as capoeiras do extincto Aldeamen
to, onde devide- se em dous ramos quasi iguaes, chamando- se 
- Castello- grande, e pequeno. 

Nas margens destes, dos seus afluentes, e do rio para baixo até 
o Caxixe, fizeram-se experiencias por varias vezes, e sómente 
appareceu ouro na barra deste rcbeirão, e do Meio ; é pois pelo 
Caxixe que primeiramente deve subir-se até a .c,erra, donde 
nasce. Sabe-se que este metal arrancado dos jazigos pelas aguas 
torrenciaes vem rodando pelo rio até tornar-se em pó tanto mais 
fino, quando mais longe fica do veiero. 

Muito antes das cabeceiras é que notam -se nas fazendas do 
Centro, e da povoação o cascalbo, as excavações, e finalmente as 
transmutações do Caxixe; porém nestas paragens as serras, que 
estão sobranceiras, e as que a vista póde alcançar, não apresen
tam o aspecto de muralba:s, ou outras fórmas exteriores dos mo
numentos do feudalismo ; por isso é preciso sahir·se destes 
terrenos conbecidos. 

Na fazenda do Centro (a ultima,) as serras são unidas como em 
cordilheira . O Caxexe desce tão comprimido entre dous barrancos 
escarpados, que parece não haver passagem para o outro lado ; 
nem se acerta com a entrada senão muito perto, e quasi embaixo 
das serr as, observando-se attentamente. Então apparece u_m es
treito entre a fileira de diante, e a outra em posta. E' por alll que 
penetra-se nas matLas d'além, e sobe -se â origem do Caxixe . 
.,.,. Informa pessoa fidedigna, que, intentando resguardar un:a pos
se de terras compradas na vizinhança do Batata!, seguiu pelo 
picadão mandado abrir pelo finado Major Vieira em busca do 
porto de Guarapary, ficando-lbe á esquerda uma serra, como des~ 
tacada da serrania adjacente, á qual sobrepuja 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 Gaxixe·, que precipita-se 
ruidoso por entre penedias, e finalmente o rio de Benevente, 
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cujas aguas ficam sep~rndas destfl por um serrote, corno rarnpá 
daquella se rra . e tão· eheio e ema1·anllado de taquHaes nas abas 
que >Ó com g r ~ nd ,1 dill:iculdnde pratica-se 11 travess ia; que fican
do do lai.lo opposto e dn parLe de ··ima o Batata!, retrocedeu, pas• 
sou o .lu ·ú, e c0m pouc~. a fai.l iga ehegou á posse procuraria; d' tdli 
pôdecontemp lar IJ ern a dila s"rra, a qual é muito elev:Jda, em 
um t11111C•• co1·tada a pnlm•' c0rn Ulll3 especie de parnpeitl) en tre 
clous P"ntões, ou piens pHI'to um rlo outro, sendo um mnis altero
so e 111ais t.:msso na basH; finalmente pdreceu-lhe haver um · 
carn po no cume desta serra. 

Do Jn es mo sitio vis1o u o se rtani~ta, na frente, mas á direita do 
rnio visu>~ l 11s ~en·as de Guarnpary, e á esquerda os montes de 
Bc;nP.vente, cujo rio serpentêa aba ix.odo Batata! . 

Estn infnrmaçlio occular de pessoa verdadeira produziu n effeito 
do fio de Ariadne: o córte vertical rl" se rra e a semelhança da 
muralha com ns suas nrneias; os dons pontões são as torres, ou 
has Liõ ··s: esta .i LlS ti fira da a derivação. 

Não deve ex istir mai~ incflrteza sonre o lecal destas minns: 
alli es tá a ser ra do CAs'mLr,o, coll'osso de riqueza min era l r Dit~em 
os Purys, que alli na s arêas do t:axex.e e do rio de Benevente o 
ouro ··s t<i <'01110 11 puub.adf1S lirilhando no fundo. 

E' snb ido , que uas par~gens mais ricas de~ te mineral ha con
st a n~e rn ente es te~ dous picos, que são romo sentin1~ ll:•s vigiiH,·<tes 
dos seus aiT<Iiêles: singul aricl adP. que obse r va -se em todos os 
di s trif·to~ mHi~ ~uriffl r11s, como Serro. Di amantina, Cap;'r"ó, e tc . 

kge1·a vem por si me~ ma a exp lieaç;io dos pov•1ados vizinhos, 
em que senborea vum o:; j•··s uit11 s tno exeerados por un s, bemditos 
por outro~, e por bem poucos conhec id os. 

P11rtinde d:e seu convento de Benevente, que não fica di~tante 
da ~erra do C"stello, interoaram · se pelo sertão desta nldêa em 
procura do ouro, e de indios, e a poucos passos descobriram as 
minas, cuja se1·ra com justi<:a cbamar~m - Castello. 

Para vedM' o accesr.o J!lOr alli fun11aram no Bn~ata l seu primeiro 
povoa do (Arrainl Ve lb.o), só composto dus iodios t;bris tinni ,:aclos, 
com os quaes para octtros era impossível a correspondent:ia. uão 
sabetü l0 ell es senão a sua ling·un indi geoa, e a que os padres 
lhes ensinaram inventada dos vocabulos tirados da lín gua geral 
Gna rá llY-

Por esta p1a rte estavam tranquillos: ninguem poderia aproxi
mar-se d11 Cns tello. O roai:< dif;'ficil era irn (zwdir o in gresso pelo 

. lado de Itapl·\mirim; por isso tiveram de, m;1rgeando o r:axex>e, 
descer no rio principal, occupar as barra s de todos os affiuen tes . 
Na foz des Le ribeirfin•estabt; lecernm outr0 arraia l, cuja poJilulacão 
compozemm da gente fanatisad:J trazida da IJld êa ; e para nwis· 
intc·lreRsa l-a on guarda da e~ L1· nri•a do ril.Jei!'flo, deram -lhP licença 
pa ra a prov•~itar o ouro da s arêas; o que faria que não dt•i xasse 
pessc'la de Fórn vir morar no nrrnia l. Como ain rln algum curioso 
subindo pelo rio Cnstr-l lo podPria de.<coh rir estas riqu••za <, na 
barra do nbeü ão do 1\'leiu, que fica proximo, aose otar1.1m outro 
arr.ai•aL Fi.nahnenne par11 co·rtar todo o meio àe cemmunicação 
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externa com estes povo~dos, v ieram á b~rra do rio principal, e 
ali i (Duas-bHrras) pozer •m ::t sua ultimil atala ia, Lambem es tav;.rn 
gua rd~d as todas as entrada:< po . .;sivei · , visto que :;em a perm issão 
do Superior do convento ninguem poderia troc11r palavras com 
os moradores das a ldêas~ confurtue a resol uçi.io r ég ia. 

RecHaram -se elles, ma is que de outro qualquer, de um certo 
pauli s ta de. nom e Ant11n io do Prado , intrPpido sert<tnejo, o qu<ll 
á frente de um I.Jando de <~veotu.re~rns armndos, vin ha ro •·pendo 
po r pil:adas atr~vez as matlas das capitnni<•s de S. Pau lo e de 
Minas, em l; uRca de i ndigP.n~s, de que fazia o seu co tn merc:io 
eot;io permittido, e fie rn etaes preciosos; caja desc01.Jerta vendia. 
aos mimeiros e pau li stas ah:~sta<ilos . 

Não foram deba lde os re t:eios dos padres, e bem acertad~s as 
mr~didas, que totttnram p ;~ra com segredo, e pac ificamente, lavn•r 
as suns rrür.tas do Gastei lo; pois ~O UC@ àerno•ron que n.ã0 viesse 
farej" l.-as aqut>lle nt:rQiaz sertanista ; o qual veio sa bir no lagar 
em que maL-; tarde (18MJ) creou-se o ext inr:to aldeiamento 
Imperial -Affonsino, - e clescend@ o rio C<JS~c' llo j á ad~ou t!iHn"dos · 
tod"> os poutros aüC,··s~iveis d:• serra ; pe l(l qu•e foi- rio Jt;qwm irim 
Dbaix.o até o arraia l rio Caxang;t (Villa de llapem irim), onde 
passado pouco temJJO f11 i mort•1 pf'la fl ecba do Tapu.ia nac> ba rre i.t:as 
da rws ta. qua·r~cloo esLe dej.Jo is de ter <!lado priacipio as St•tas incl!lr
sÕ•\S nas povoações do CasLello, veio acco111J rnelter o povo nesta 
aldêa. 

Como mnal da noticia dns minas, o esforço ana•lyti·rw mostra. o 
iJI.in era rio dos P"'dres. Sahi<•m senetamen le, rl11 ~f'U CO titV~rnLo· em 
Beuevet ttLe pnn.1 as inct:u t;sões do Ot tro do ca~le ll o; e do mesmo 
modro uegre~san•m .. emlilnrcando no ~eu por11@, cprue MTD occwhbo 
por um m•l!II'O, rne tti~tm- se em uma ea nàa com os seus es,·ravos 
(os intlios), e subiam o rio nté' e~ l ém do QuaLiruga; dP.ixavam esta' 
amarrada, e a• pol entranhavam-se pelo d•-·sHrto iutermelil io, que 
não é lo rui-r O : d';dfl i vhnha a ~;Hga as costas dos mesmros escnuvros, 
até a ccmàa, e o t·egre;so fnzia- se ma is fal'il. 

Com o llnpemirim uão se com IIU tt icav:om ell es; porque a 
jorna·ia era mab longP. e descoberta, tendo de pnssar pe lo 111 eio 
elos a r raiaes até ns DIJaS · Barras, e d11s povoadus da s du;•s ;.~Jdê;tS, 
tendo de caminhar l'ela costa seis !t·guas, e ele atrave,sar tres 
rios nas st1as mar:ra.s It@ mau. 

Est,~s rdig io>os tin hatn a ambiç;io e a cobiça esr-riplas em 
car.acheres mysteriosos entrelaç<Hios nas rugas sinuosas da sua 
testa: ti verari:L e•tbre 0s S~'US alglilll·:i bomens \Yktu@:-;es eomo 
Francisco Xav ier, FratJ.Ci,seo de Bnrja, Nobrega , Anrb ieta, f.l Luiz 
Go.nzaga; bn lentosos eomo La Rue, Sertnonel, Bertb ieF, r : o~s:~rd, 
Vieira , Tursse ll in, Briet. M·•riana; scirnti f:icos corno Lel!l,ren,. bon•,
NeLI,, :iLrrada, L:ma, e Kercher., e JDII UC0s dobacl•Js de <d'I!Llmas 
v irtucl.es d<1 graç:•- como o.- pritnriuos; ma,; na m"ioria d<~ ord~m 
nos rio 3° e q,a !l rah, com" Lny,n,·z , Aq.n:oviva, ~lH l ag-rirla e outros 
sobrrpu!iavam os crim•·s e os vic tos . Foram mnis JJOdt>, r@SIIS. qtte 
os reis. a•bso.Lu,tos :. mas não ~0deram deter .o bPaço1 armado do 
destino: as suas más paixões geraram-lhes a rnorte ffi@i!a1, de q~e. 
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foi o diagnostico o anatbema da sociedade. O nnjo cégo da 
punição apoderou-se delles, e com o latego da proscripção 
afl'astou do sólo ame'ricano estes lobos de roupeta. • 

(Gomes Netto.) 

Minas de ouro 

• Jllm. e Exm. Sr . ~O Tenente-Coronel Graduado, encarregado 
da abertura da' estrad11 desta Província para lVIinas Geraes, me 
participa que tres fnmilias de Indios Puris o tem procurado na 
mesma estrada, rogando- lhe faculdade para se aldearem junto 
ao quartel denominado Villa do Príncipe, que está situado sobre 
as cabeceiras do rio Guandú, e que além destes lndios, que em 
numero de 1.3 chegaram em 1.3 de Julho em procura delle Te
nente-Coronel, no quartel de Chaves, . outros muitos lhe tem 

· por vezes Dpparecido com os mesmos desejos, deixando os quar
teis das Divisões de lVIinas, onde parece não encontram o melhor 
agasalho. . 

Igualmente me participa o referido Tenente-Coronel que jul
gando conterem em si algum as riquezas os cor regos que cortam 
a estrada que elle está abrindo, mandára á sua custa vir bons 
mineiros para os explorar; o qual, fazendo as suas experiencias 
em todos, encontrára 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 mais provas, sem que V. Ex. o determine: o 
que tudo rogo á V . Ex. queira levar ao conhecimento de Sua 
lVIagestade para resolver o que fôr servido •. 

Deus Guarde a V. Ex. por muitos annos. Victoria, 13 de Se
tembro de 1.820. Illm. e Ex. Sr. Thomaz Antonio de Villa Nova 
Portugal. 

( Bartholorneo de Souza Botelho de V c~saoncellos.) 

Rot.eiro de~nova·s Jn.inas de ouro 

Entre as noticias com que fui favorecido pelo Sr . Alferes João 
de Monte da Fonseca, ex-commandante da 2• Divisão do Rio Doce, 

· envolve em minha opinião, grande importaucia para o pro
gresso da nossa rique2la mineral, e reconhecimento das nossas. 
antiguidades, o Relatorio seguinte: 

• Apenas se divulgou a Organização das Divisões do Rio 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 ilo novo Quartel dé 
Santa Rita do Turvo o Guarda-lVIór Borges, homem idoso, ~i.;.. 
s·udo. Pedindo-me uma palavra em particular, declarou-me que 
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possnia o Roteiro do um Descoberto na matta occu padn pPios 
Indios ferozes , mas que nüo Lendo me1os de reunir em uma 
Ban de i rE~ a g-cn Le prrcisa para T'ef' isti r- llles implontva a minha 
protecçií o afi m de enLrrtr nu reconh ecim en to desses lagares . 

n rs [Jondendo ·l he eu que não estava autor izado pa ra cl istrahir 
a !'orça de meu <:ommando em inLeresses par Li culares, ell e em
pu to u a escusa á falta ele con fi ança nas suas pn lavras; e para 
que podesse co nvencer -me drt sua veraci dade tirou de um 
papel velho e disse : e te é, Senhor , o legado que recebi de 
meu pai, e leu o t recho seg uinte : 

• Sóbe n serra mais :1ltn das ca beceiras do Rio Casca, olba para o 
JHlsceutc, e avisl ará s ao lon ge outra serra, em que uma correnLe 
de agnas claras imita a t'órm a de lençoes estendidos: marca IJem 
esse ponto, para o alcançares ; e chegando prova o cascalho da 
Gachoct ra, e acharás o que precizas . • 

Si es te pobre homem v inha ill ud ido, ou não, ign or.o; mas o 
cer to é, quP. não recebendo de mim n menor njuda e favor , elle 
angnr ion alguns apasi guados, fez va rias entradas, e morreu an 
Les de ver cumpr ido o de cobrimenlo. 

Sete nonos depois, arJuar telaudo-m e na fazenda do capitão
mór joão Dias, ó ma rgetll de It<1 peme rim , quando em vi rtud e de 
ordem da Jnn ta mil iLar ela conqu i ~ ta e civi li sação dns índ ios fui 
concluir a csLracla, que comecei do Quartel da Gloria em direcção 
ú vi li a da Viclori a, na capiL;mia do Espír ito SanLo , e vizi tei pela 
terceirn vez estas paragens, al gu m peso teve na minha conside
ração o roteiro do Guarda-Mór Bo rges , ú vis ta do que ouvi ao 
mesmo capi tiio· mór, congratulando- se pela communicação de 
Min as Geraes . • Que nós t<J mb em possuímos ri cas mi nas .de om·o, 
al'óra <lS de Caste llo • disse o Cap ilão-:Mó r é para mim ca usa 
ce r la . lia aqu i um índio manso, por nome João , que entrando 
mui los mezes pelo rio Muqui; depois de se is dias volta sem pre 
earregado de pell es de an imaes que mata, e traz folhetas de ouro, 
rJUe diz tirar do poço de uma cachoeira, que no sertão do Camapuá 
se precip it:J em p<Jnnos que imit<J m a fórma de carni:ms lavadas . 

Não Lem o. instn1mentos de que usam os mineiros. não co
nhece ess<1 ar te, e coml. udo ;~p t·es entn estes productos . E' desgraça 
nossa que elle se tenha mudado para Minas, acompanhando um 
caiJra sa pateiro , que ha pouco fugiu cl 'aqu i pe. l ~s cabece iras de 
Itnpemerim; mas como o Sr. rt lferes Yo lta agora uo se u distrícto, 
ali póde soli citar o en con tro desse indio, e saber delle as :p.o 
tic ias necessarias . • 

A co incidencia dos clous indícios de Cachoeira em fórma de 
lcnçóes e camisas lavadas excitou tanta curiosida de no meu es
pírito, que apenas clloguei :i primeira povoação (de Arrepiados) 
inqueri st tinha alli chegado dous homens de Hapemerim ; e ouvi, 
que prencl enuo-se o cabra por suspeita de ser captivo, o índio 
meLLeu-se no mato de volta parn ::t sna terra. 

Po rtan to á vista do nosso desencontro, o par tido que me r es
tava ún corresponder-me com o Capitão·Mór, rogando-lhe o favor 
de enviar~ me ess~ indio ; mas a morte inter romJleU esse projecto . 

18 
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Apezar disso a boa opmwo que eu tinha das minas do rio 
S. João e rio Preto, ramos do Cumapuá, á vista dos exames por 
mim feitos, cresceu ·com os dias, combinadas de espaço as infor
mações que eu recebera antes de outro índio, com as do Coronel 
João Luciano, os quaes são o~ seguintes: 

< Aonde vais capitão (dizia o índio Chó, quando eu na minha 
viagem para reconhecimento do Muriahé, em 1812, lhe curava 
uma chaga de máo caracter), aonde vais ? 

• Todos os teus pal'entes, que habitam a terra, que tu buscas, 
morreram atravessados pelas nossas flexas I Não insistas nessa em
preza temeraria; as forças que tens (eram mais ·de cem homens) 
não podem resistir á índios tão es!'orçados ! " 

Suppondo eu que este inclio alludia aos habitantes das fazendas 
de Campos de Goytilcazes, ou de Muribeca, replicava que era im
possível que os &eus tivessem acabado com lodos os meus pa
rentes . Mas elle sustentou mtlitas vezes: morreram todos. E si 
queres desenganar-te com os teus olhos, espera que eu sare ou 
manda carregar-me por teus soldados, e eu te mostrarei o campo, 
onde apenas verás tres esteios e um pé de larangeira. 

• Emfim senão approvas um destes dous arbi trios , 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 muitas 
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 casas, os esteios e as 
larangeiras. • 

Agora relatarei o que oúvi ao Coronel João Luciano. 
f Percorrera elle com outros aventureiros ns vertentes do Muria
hé, pouco depois da minha expedição para o reconhecimento deste 
rio ; e fatigado da exploração inutil de pedras preciosas naquella 
parte, passara a aldêa da pedra, no intuito de restaurar-se e de 
chegar ainda a Cantagallo, onde 1inha negocio. Bodando a conver
sação com um Borbono missionario dessa aldêa, sobre o projecto 
da sua entrada, e da minha expedição, soube que era tão certa a · 
existencin, não só de pedras preciosas, mas de ouro em grande có
pia, que havia alli um índio, que estava prompto á guiar qual
quer bandeira á certa fazenda deRtruida dentro da matta, onde se 
acharia um caldeirão de cobre cheio de ouro ; concluindo o Iílis
sionario p0r insinuar-lhe, que a não querer entrar em nova explo
ração me convidasse a entender·me com eJie, si eu quizesse, á 
v;ista de 'Roteiro que lhe deu; e é do teor seguinte: 
· · • Atravessada a serra da Fricheira, e o rio Muriahé (em certa 
altura) e encontrando-se ll barra de Hm ribeir5o 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 ruínas de mna 
casa o caldeirão cheio de ouro. • 

• Março 3i.- Fazenda da Fricheira. O Sr. Moraes corôou o 
relat.orio, que me fez so.bre os lndios Purús seus administrados, 
oom a prex:ima descoberta do solo de um antigo estabelecimento, 
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nas cabeceiras de um reg<1to, que nascendo na serra da Fricheira, 
com taes leg-oas de curso, entra no Pomba á vista .da faz enda. No
tam-se ainda, diz elle, resto de socalcos, e troncos mortos de 
arvores rructiferas, que fol'am plantadas á cordel; e nestas im
mediações acharam-se uns· enormes fechos de arcabuz de forma · 
nunca aqui vista, e que levados á villas de Campos excitaram 
grande admiração. • 

( J1[ anoel .Jose Pires da S il·vcb Pontes .- áEVIS1'.l no l NS'l'!'ru-ro rns~ 
'L'ORICO.) 

Divisão das ter:r•as do Castello 

• 'fendo-se novamente descoberto ricas minas de ouro na Pro• 
vincia de S. Ped.ro do Sul, e em tal abundancia que grossas par
Lidlls de vaga bundos se têm dellas apossado, trabalhando clandis
tinamente e sem regra, donde res ulta grande perda para o 
Esta do, rui na aos proprietarios li as terras e perturbação da 
ordem publica, e achando-se outrosi m, totalmente liv1·e e desem
baraçada a rica serra denominada do Castello, na Província do· 
Espir·ito Santo, para ser regularm ente minerada, em virtude da& 
providencias que recentemente houve por bem dar para o alde
amen to e civilisação dos indios Botucudos, que a infes tavam; re·· 
querendo os povos de ambas es tns Províncias que se lhes facili
tem os meios para poderem extrahir com systema e bôa ordem o 
ouro e metaes p1·eciosos , que o Crt•ador lhes offerece em tanta abun
dancia ; e considerando eu ds grandes proveitos que póde tirar 
este nascente Imperio de se promover um ramo tão importante da 
ind ustria nacional : 

Hei por bem ordenar qne, nas ditas duas Províncias, e em 
qua esquer outras em que se descobrir grande riqueza, se pro
ceda á repartlção, medição e concessão dos terrenos descobertos ,. 
na fórma dos r egimentos e ordens antigas e mo·d.ernas e pelas 
quaes se rege m as Províncias ora mineiras, devendo a e'lla servir 
de intendentes os Ouvidores das Comarcas, e em falta delles os 
juizes de fóra, e nomeando os presidentes das províncias guarda
móres pará a medi ção e partilha, na fórma de seu regimento, 
obrig-ados os mineiros á manifestarem o ouro extrahido para a de• 
ducção do quinto nas juntas de fazenda res,pectiv a<s ou aas Ca-
maras mais antigns pro x. imas, donde deverá passar para as 
mesmos juntos, e tendo os ditos presidentes todo o cui.dado SO'b're 
es te tão importante negoc io para darem as providencias que jul
garem convenientes e pedi1·em decisão daquelle que depende 
da minha Imperinl Resoluçã0. 

Paço em f 7 de Setembro de 1824, 3• da Ind ep·~ndencia e do llli• 
perio. • 

(Com a rubrica de S. M. o Imperador ,) 
João S c·vcr·icmo 1lfaciel dcb Costcb. 
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Concessões vara exploração B lavra rlB minera es 

R. Jlif. Raiches, N icholas Ga1·~·y, GeM·.qe R ttgem ont, ll1anoel 
Antonio de F 1•eitas, Antonio da Costa e I zaac Dias ele Cl!l.rvalho. 
-Decre to de 3 de Março le 1825.- Concede-lhes pe1·missão para 
minerar ottro, prata e outros minerues na Serra do Castello ; me
diante a organização de uma Companhia . 

Antonio ela Costa. - Decreto de 23 de Outubro de 1828.- Con
cede-lhe pe1·missão para lavrar ouro e outros metaes, bem assim 
pedras preciosas, orga nizando uma Companhia para semelhante 
fim, visto ter caducado a concessão feita por Decreto de 3 ele .Março 
ele ·1825. 

Tenente-Coronel l gnacio Pereira Duarte Ca1 ·nei1·o. - Decreto 
de 1° de Outubro de 1tl32.- Concede-lhe permissão para lavrar as 
minas de ouro de Sant 'Anna, na Sen·a elo Castello . 

Theorlo1·o Ktesth.- Decr e to n . 1243 de 3 de Outubro de 1853.
Concede-lhe permissão pa1·a explorar nos tenenos a uríferos devo
lutos existentes ás marg-ens e entre os r ios do Meio e da Fumaça, 
do dist ricto ele Mangarahy, comarca da Victoria . 

Thomaz Dutton Junior.- Decreto n. 5029 de 31 do Julho ele 
1872.- Concede-lhe permissão para. explorar ferro magnetico nas 
margens do rio Piuma, comare<L de Beuevente . 

Esta concessão fo i prorogada pelo Decreto n . 5725 de 27 de 
Agosto de 1874. 

Bacharel Max imiano de Sou?;a Bueno .- Decreto n . 5414 de 
~4 ele Setembro de 1873.- Concede-lhe per missão para explora1· 
ouro e outros metaes nas cabeceiras ·Jo rio J ucú, munimpio de 
Guaraparim. 

Esta concessão foi prorogada por dous anJJOs pelo Decreto n. 11068 
de 18 de Dezembro de 1875 e novamente ain d~> pelo mesmo prazo, 
pelo Decreto n. 6713 de 13 ele 011tnbro de 1877. 
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Arthtt1' 1llf orti ne;· I:Ianson e Jo se L eal. - Dect·eto n . 7281 de 10 
de Maio de 1879.- Con cede-lhe pe1·missão para exp lorar ouro e 
outros mineraes nas cabeceiras do rio ltapemel"im, do município do 
Cachoeira do mesmo nome. 

Esta conce ~são foi transferida a Jasper Lafaye tte Harben pelo 
Decreto n. 8275 de 8 àe Outu bro ele 1881. 

Alfredo Augusto Vidal.- Decreto n. 7455 de 23 de Agosto de 
1S79. - Concede-lhe permissão para explorar ouro e outros mine
raes no município do Cachoeira de Itapemerim. 

Manoel Jo se de Souza Bmga e Edua1·do Ribeiro Mendes . 
Dec r eto n. 7945 de 23 ele Novembro de i SSO. - Concede-lhe per
missão pa 1·a exp lorar mineraes nos municípios de lLap emerim e 
Cachoeira do mesmo nom e . 

Trajano A·~tgusto Ce~a1 · Iliartins .- Decreto n . 8262 de 24 de 
Se tembro Je 1881.- Concede-lhe permissão para explorar ouro e 
outros mineraes na comat·ca da Victoria . 

Lizandro Alber·naz Leitcio.- Decreto n. 8518 ele 5 ele M aio de 
'1882. - Concede-lhe ]Jermissão p at·a explorar ferro no municipio 
ele lta.pemeri m. 

Manoel Ped1·o Jl f a,·ques e Joaquim de N ovaes Campos .- De
creto n. 8827 de 30 de Dezembro ele 1882.- Conc·• de-lhes permis
s :to pa1·a explorar out·o, pla tina e outros mineraes n us margens do s 
rios Itabapoana, ltapeme rim e Jucú . 

Theophilo Dum·te eCast'i'o . - Decreto n. 882:1 de 30de Dezem
bro de 1882 .- Concede- lhe pm·missão pat·a explo1·ar mineraes no 
ribeirão do Aldeamento de S . Pedro R a tes o seus affi.uentes ti. 
marg em esquerda do rio Preto . 

Ecl~tanlo Ribeif·o .1.viendes . - Decreto n. 8829 de 30 de Dezem
bro ele 1 R~.- Concede-lhe pe rmissão pa ra explorar ouro, ferro e 
outros mine1·aes nos tet·renos contíguos ao rio Guanelú, seus affi.uen
tes e conüuentes. 

João Alves Guerr a .- Decreto n. 9::!1<1 de 29 de Novembro de 1884 . 
- Con cede·lhe 11r emissão para explora r prodLtctos n aturaes na 
i lha da Tl'indade . 





MUNICIPIO NEUTRO • 

LIMITES 

Este Município limita ao Norte com o de Iguassú, na Provinca 
do Rio de Janeiro; ao sul com o Oceano Atlantico; ao Oriente 
com a comarca 1 e Nictheroy, e ae> Occidente com o Município 
de Itaguahy da mesma Província. 

POSIÇÃO ASTRONOMICA 

A Lat. do Município Neutro é lle 22" 43' á 23" 6' austral; a sua 
Long . oriental é de (l,o, e de 3õ' a Occidental, do meridiano 
ajustado . 

CLI~IA 

O clima do Município é excellente e igual ao da Província do 
Rio de Janeiro. 

COMARCA 

Creado pelo art . i o do Acto Addicional, o Mun icípio Neutro 
comprehende uma só comarca, sob a immediata jurisdicção do 
Governo Imperia l. 

.JAZIDAS MINERAES 

l3ota- t"ogo.- Arrabalde pertencente :í freguezia da tagóa . 
A' partir dn praia de seu nom e até Jacarépaguá affirmam que 
existe uma jazida de petroleo, da qual encontram-se vesligios na 
Lagóa de Rodrigo de Freitas . 
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Ellllgenho-No~o .- Arrabnlde pertencente á f1· eguezia do 
seu noillc, assente em terras de uma fazenda quo flli propriedade 
dos Jes uHns . P<~ra ns bandas do Bom Re~ i1·o e Ca lmcü encon 
tram-se vest íg ios de antiga nüaer·ação do oueo na aljiJrtura de 
poços monumen taes que não podiam Ler sido constru idos por 
nenhum particular, mas por quem, a lém do · grandes ca pitaes de 
que dispunha, tinha um plano assentado de serv iço . A exis 
tencia alétri disso de muita pedr-a fer-rea , de penedos erraticos, 
esmeril mogne ti co, mica, aguas com cheiro de avô choco e côr 
de ma g·nezia, tudo si1o indi cias claros da existenc ia não só de 
metaes, como de pedras preciosas , nncluell as paragens . 

Seria de grande prove ito para a sc icncia que uma exp loração 
dirigida por quem possuísse conhecimentos especiaes fosse fe ita 
nos ·pentos ácima indicados, pois só assim se poderia chegar á um 
resultado sati sfactorio. 

Eng·eni!J.o-Velli11o .- Arrabalcle pertencente á freguezia 
de seu nom e, assente em terras de uma fazenda que out r'ora 
pertenceu aos Jesu i Las . 

Para as bandns do Andarahy Grande e Pequeno encontram -se 
vestígios de minas de ouro no barro verme.lllO cmpregnado ele 
finíssimas palhetas do precioso meta l. 

Gavea. - Arrabalde pertencente á freguez ia ela Lagôa. 
Passa por conter ouro, prula e pedras preeiosas . 

Lagõa de R odriis-o dlce :[<~reiaa§ .- Além de sns
peitor- e exist ir nas morgens ela 18gôa nm grande deposi to de 
petroleo, um individuo desconhec ido _apresentou ha muitos 
annos um pharmace utico desta cap ital du<J s ~~ mos tra s de nü
uera es, qne declarou haver apanhado nas fendas de uma das mon
tanhas que circundam a mesma Ja gôa ou Copaeabana. Uma de ll as 
r econheceu-se sr. r ga len~ argentifer~1, e a outra uma bella massa 
de acido arsenioso. Essas omo:<t rati foram parar ás mãos do Dr. F . 
L. c. Burlamaque, antigo direclür' elo Museu Naciona l, o qua l 
achou singular semelhante descober ta, sobre tudo a galena C(Lle, 
pelo seu aspecto e IJri lho, deveria fazer impr esão nas pessoas que 
freq uentam aquelles lagares . 

Larangeilras.- Arrabalde pertencenLe a freguezia da 
Gloria. Possue l'erro no Morro do Inglez e na Bica da Rainha. 

§aeco td!o AU"eres.- Logarejo nas proximidades do mm· , 
pertencen te Já freg- ueúa de Sant'Anna. O naturali sta Hoq ue Schüch, 
em uma memoria que publicou no anno de i8!J,O, decla ra ter 
descoberto nas pedreiras alli existentes prn ta e ouro, a [firmando 
ter encontrado os mesmos rnetaes nos rochedos da praia de Santa 

. Luzia . 
Em outro Jo g-ar ac ha-se transcripto, ela dita Memoria, o trecho 

relativo á semelhan te assumpto, bem ass im os ensaios a que 
foi sn])mettido o min erio. 
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§ anta The re:za.- Arrab~lde pr rtencente á freguezia ele 
Sa nto Antonio. Po -ue ferro na montanha que !lC<l a C<JVa lleiro á 
rua de Riacltuelo, e em Pa ula M<lLLos . 

T iljjuc a .- Arrabn lcle pertencente a freguezin do Engenho 
Velho. Possue ferro, c chumbo na fazenda do CasLello pertencente 
aos herdeiros do Dr. Tbomaz Cochrane. 
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APPENDICE 

Descoberta de prata e ouro no Sacco do 
A.J.C'eres 

• .Haverá um ::~uno que estando eu no RiÕ de Janeiro, atra
vessei o caminho do Sacco. do Alferes, onde se tinha aberto nma 
pedreira. Uns vieiros mais ou menos de duas pollegadas de 
grossura, enchidos de uma argilla azulada ou esverdeada ou 
parda, quasi de côr preta, attrahiram minha at tenc;ão ; es tra
nhei a apparic;ão de arg ill a na formação primitiva, visto appa 
recer em regra nas formações secundarias. 

Suspeitei que serin uma das especies de prata · de aspecto 
terreo, chamada muriato de prata; mineral este que apparece u 
na Saxonia, ligado intim amente á argilla; em outras partes e 
invisível mesmo pelo microscopio, li gado á pedra d.e cal, ou 
envolvido em uma massa bnmca côr de perola, co.mo no Perú 
e na Siberia. Fundado nestas considerações, e const:mdo -me que 
o mineral argentífero, na Saxonia, tinlla apparecido na mesma 
formação, estava ainda mais persuadido de descobrir no mineral 
dos ditos vieiros indícios de prata. Dirigi então toda a minha 
attencão á uma ana lyse mineral. 

Por estes ensaios consta evidentemente a existencia de prata 
e ouro no Sacco do Alferes. 

E' verdade que a quantidade de prata pura differe consideravel
mente da dos mi neraes das outras partes onde o muriatô de prata 
appareceu e apparece, como : o de Hnantajayo no Perú, que dá 
·76 porções de prata naliva, o da America do Sul, segundo a 
analyse de Karstem 63 i/2 dito ; os da Inglaterra ; da Hungria; 
da Siberia com ouro e prat:1 nativa; o de Potosi que deo 67 
ditos ; o da Saxonia , que deu 24, ditos com 67 porções de argilla; 
o de Annaberg na Austria que deu!~ ditos. Porém o resultado dos 
ensaios, como se vê pela r e lação clelles, dá só um calculo appro
ximativo. Accresoe que as amostras do minernl se tiraram do 
respiro dos vieiros, que nunca apresen tam aquel la riqueza que 
se acha no fundo delles. Demais, fiando-me na supposic;ão, que 
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assim como a Cordilheira dos Andes se levantou pelos esforços 
do fogo subterraneo , (os do Chile estão se levantando hoje em 
dia conforme as observações feitas) ; tambem a do mar e mesmo 
a do centro do Braz il, se levan tou pela mesma causa, como o 
faz provavel tanto a con!lguração das montanhas vizinhas do 
Rio de Janeiro e principalmente a df!s isoladas nas planícies, 
v. g. Engenho Velb•), Pão de Assucar, como a existencia de mi
n er aes de natureza vo lcanica na província de Santa Cbatharina, 
como basalto , carvão ele pedra, etc . ; as aguas termaes na mesma 
província, e nas de Minas, Bahia, Goyaz, Ma tto Grosso e outras; 
concluo do expandido que os vieiros neste caso devem abrir 
mais e mais para o fLlndo , como com effeito o mostram os vieiros 
da pedreira de S. Diogo e outras . Conseguintemente, os do Sacco 
do Alferes e das outr as paragens el e se melhante natureza devem 
alarg:.1r-se para o fundo . Sendo assim, póde- se con Lar com m~ior 
riqueza no maior fundo ; pois, segun do observações geognosti cas, 
os metaes vem expellidos ele dentro pelo rogo interi or e encon
trando-se com a massa terrea (diluicla pela agua mariLima que 
cubriu o t erreno antes do levan t.am en to, e que en trou pelos· r es 
piros dos v ieiros na su perf:i cie da crosta terrestre, ou se so ltou 
dos lndos elas rach :.~ duras ca usadas pela exp losão elos vapores e 
gazes expellidos) enchem então os ditos v ieiros. Póde-se inferir 
portanto que q uanto ma is se prol'undam mnis concentrados se 
achnrão os met;. es . 

No em tanto, posto que o mineral não appareça em maior riqueza, 
do que a de cinco onças por cr.nto, bem póele um homem ma 
nipullar diariam en te quatro quintaes de mi11eral, incluidns, além 
da operação prévia, ~ am:.~ l gamação e a distillação do amalgama, 
r esultando ccnseguintemente a producç!Jo diaria de 20 onças ele 
puro m etal. 

Ora, havendo dons trabalhadores empregados, 11m na mina 
do Sacco do Alferes, outro 11a de Santa Luz ia , (esta no primeiro 
ensaio mostrou mais ouro do qu e aquell a; bem que 500 grãos 
de mineral que não julguei muito aurífero deram ~ómen te um 
grão . de precitado entre ouro e prata, o que regula pouco mais 
de 3 onças des tes metaes por fOO libras ele mineral) haverá 
ba stante mineral para am bos ell es, que da rão 3 libras e me.ia de 
prata por di a, supposto que a operação prévia não leve mais de 
um dia ; o que pagará bem a despeza tanto dos trabalh adores, 
como do Director da manipulação. 

No caso de querer a Fazenda Nacional tirar al gum lucro desta 
descoberta, é mister que a mnnipulação fique secreta e occulta, 
r.onfiada a um homem de experim entnda sinceridad e e integri
d~ de; como aconteceu 11a All emanha, onde um metallurgista, 
por nome Juste se g~1bou de ser o unico que sab ia extrab ir a 
prata d esta naturezn, a qual peln ama lgnmação rlo costume n ão é 
possível extrabir . Po is, a manipulação é tão simples, e requer, 
al ém de certa qnanlia ue azougue. um apparclho nada dispen
diozo, a ponto que qualquer preto que souber uo ingridiente que 
.se deve misturar ao mineral, e tiver visto por uma só vez o pro-
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cesso da man ipulação . podrrá extrahir o ouro e a prata; qunndo, 
r1o C<I SO contrar io rle ·esLar divu lgnd,, o cunl1eci1JJeuLo dt~ mani pLl 
lnção, a PnPud<~ Nudona l IIJ<.:l'<trá tão pouco co mo lucram os fa is · 
caclo res de ouro em Minas Geraes . 

Oíferec i ao Pres idente da Cnmnra Mttoicipal des ta cõrLe, em uma 
RepreseuL<lçãn dirig ida a ell e, ele communicar o segredo da ex.
t r·ar·çào dos metaes pr t·ciosos des le r.n iue rul, logo que n mesma 
Camar a Mun icipal houvesse deli berado sobre os me ios de preveni r 
o extravio, e escolhido o homem em quem depositasse o segredo. 

ENSAIOS NO :\!INEHAL DO SACCG DO ALFERES 

A pr imeira nna lyse t inha por Ilm verificar eu mesmo s i o mi
nerH I con ti nha ac ido mnr·iaLico. 

U.ma porção de po uca s onçns fo i meltida tle infasão dentt'O 
de ~1gua . Depois dt• repclicüts vezes mec hid<~ durante alguns 
dias; v:1 sarlo e nlt rarl o o lif] uido , e misturado elle com nitn1to de 
praLa , prt>c ipitou-se imm ediaLnmcn te a praLa; com que a ex i. 
tencia tlo ncido II IUI' iaLi,·o es Lavo dec itl i d:~ c pr·ovllda. 

Visto o minernl de muriato de prnta, ex. istr'nte na Sax.onia, Ler 
sido considoradr . IWio Ch imi co Klap rolh como mistura intima de 
argill a, prata e 11c ido nJLu.iat ieo; visto sei' o mnr iato ele prata d! :o 
so luvel ua <~gua; conclni eu qLw ig unlmenle prnta se dev in 
acbar na dita inl'uziio de ag-ua . Me tti nelln de molbo uma vn 
rinha dr. cobre, n qunl den tro em poncos dias cstnn1 coberta de 
uma pel:icüla brnnca , d ;~ eõr o br ilh o d[l prn la . 

P<11 ·a me cc r·tificar ainda mai s ela exis tencia de prata ncsLc mi
uern l, fundi em nm ca rlinho 100 gTno· dclle t:om :300 gTãos de 
r;arbonato de po ta s:a . Depo is de Lres qLwrtos de hora de fundição 
niio ~ pp;-t~· ec i n no fundo globu lo a lg·um Jneta ll ico, mas i ~o sómeute 
na mas a un s grãos IJrancos apenas v iziveis pe lo microscopia, 
ficando, porém, a Lampa elo cadinho tingida com manchas el e cõr 
de ouro, de prata e ele r·ô r· pre~a . 

Outra fundicão com Carbonato da Soda teve o mesmo re -
su ltHdo . -

Less ivadas as ma Rsas, fund idas ellas e disso lvidas em ae ido 
niLr ieo; misturnda depo is a disso luçi'io com mLu iato de soda , 
ou bom sa l ue cuzinh<t di sso lvido. nenhum precipitado hoU\'e , 

·nem a subst;J ncia ti ngio de preto a mão ; por conseq ucncia, nada 
ele sig- na l de pratn MBs. ao infund ir n:t dissol ução uma var inha 
de cob re, c ju n tamente em ont ra porção da mesma igual varin ha 
de ft•rro, <turbas se ·obri r<~m de uma pel li cu la met;!l li. ·a. 

Não me constando que o cob re precipi te oulro mineral senão 
Te ll urin, PJaLin n, Pa iL,cJ io, Osm iLl nt , Azoug LlC , Prata e Ouro, e 
occorrenclo ~ómcn Le r.sl.es dous u lLim11:; nns for rn oçõus pr imiti vns 
como as do Rio Je Jnneiro ; a ta l [le lli cll lu bn111ca ern rna is u ::r..a 
IJ rova da exis tencin dn prata minernl . 
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O não precipitar-se a prat.a pela di ssolnçfí o do s~l da cozinha, c 
o não tingir-se de preto os dedos, exper imentára préviarnente 
Klaprotb. na analy e do mineral de Andrea~b e rg , na Saxonia ; 
apezar de que :lchou nell es depois 2(1, 0 / o de prata pura. Esta 
parti cularidnde bem póde proceder de ingredi entes c1ue emba
raçam a separação da prata. 

Passei então a osperar melhor resultado em seg- uindo o preceiLo 
de um cbimico, e rni sturando e mechendo o minernl com Carbo
nato de Ammooia, para livrHr a prata , qu e devia ·se Jignr ao azou
gue juntado ao depoi s . Assim fiz; porém, passada~ 10 horas de 
operação, e sPpar;Jdo que rui, por meio de agna, o miner~l das duas 
libn1s de azougue emp regadas, nenhum residuo meta ll icu appa 
receu com a CV<iporaç:io de pequenas poq:ões do dito azoDguo, 
tão pouco pela subsequente e acautellada evapora ção do resto 
de lle. Mas, tanto o liquido como o mineral PmprPgado mostravam 
a mesma apparencia de prnt11 do antecedente proce~sn por arn
monia ; o que prova com evidencia qu e a 1 pta , depoi . de sepa
ruda do acido lltLl!'iatico, se achava em c~L<1do de oxyda ção, e se 
disso lveu el e novo no snl ammonia form ado . Procedi então aos 
Ensa ios po1· via de Ammunia . 

Uma purçno do mineral sendo me.ttirln em ~mmnnia pura , me
chid r. repdidas vrzes, f11trada n infu ~o c ódsturadu com acido 
nítrico formou- e immAdiata menle um pó branco, que v irOL1 
depo is de separado, par<.~ preto ; manclutndo a di ' soluçt1o a m:'i:o 
indel evelmente com a n1 esma côr. 

Em outra porção da mesma dissolução ~mmoniêlca ro etti uma 
varinlla de cobre . Logo no 2• dia pr·incipiou a form~çiio de 
urna pellicula branca, el e brilho da prata; pelo decu rso de al guns 
dias cresceram-lh e ;ilgum <l S e quanmlas de cô r· de ouro. Lavada 
a vnrinha, clissulvido o precipitado em oc:ido nitr icn, Ocou no 
fundo tio v irlro um pó pardo escuro . Misturado qn e foi este com 
uma di ssolu rão de sal commum, fonnou- se um precipitado 
lJranco, o qmd ficou preto depois de separado. 

A r•xistencia de prata e de ouro era cutno manifesta. Para me 
cer tiO cnr da do ultimo, f'iz di g-ui1· ;,oo gráos de mineral bruto 
em AgDa Regia. Pas ados nl gDos dias, e e1apo1ado o arido su 
perHLtO, dilui11do por ag-ua destill ;1da, e cliss111V 1da n cap>lr'f' [Jsa , 
houve um precipite~do de 30 grito>, pane amnre lla , parte branca 
com brilbo metallieo; o pn1ssi;1to de azpugue tingiu a dissulução 
de verde. Eis, portunto, 2 ensaios que documentam a ex.istencia 
de ouro. 

Uma porção de mineral depois de digeri'd.a em ::ttnmonia, não 
mo trou pela successiva di ssolucao em Agua Hégia precipilaclo 
algum por eapa rrosa; mas sim , .Pru siato de azougue igual111ente 
tingiu a dissolução de verde . Segu e, po rtanto. que o ouro se dis
solveu na [ttumonia. Visto que o ouro puro c\ indi ssolnvelneste 
dis~olventc , couclui que o ouro c a pn1t•1 existiam no min eral 
como oxydos, e por isso de nenhum modo separllvcis pela Ja, 
vagem, e tão poDeo J1Cia fnudi~1ío por c:ausa de sua extraordi-
na ria fineza. ' 

• 
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Para obter com brevidade uma porção destes preciosos metaes 
que formasse uma var ir1ba de prata, eu fiz uma infusão de am
monia sob re 5 li bras de rnincrul. Sem e pe1·ar fi lé achar ex
hausto o minêral pela :rmmoni a elos ditos metaes, eu JJrecipitei 
uma parte da inl'usão por chapinhas de cobre; outra porção da 
rn r.sma fiz evaporar ao calor do so l, e deu um precipitado ama
reJ lo. Fundi com ca rbon ato de pata sa o pret;ipi lado pelo cobre. 
e obtive um globulo que, peb côr , parecia conter cobre . Ao 
dissolvel -o em acido nitrico, ficou no fuudo do vidro um pó 
prelo . Fil trada a disso lução e mcchida com outra de sal com 
mum, apresentou um precipitado branco que, depois de sepa rado 
virou em prato e a di ssolução se conservou verde, pelo cobre que 
se tinha precipitado lambem na Ammonia. • 

NOVA VERIFlCAÇÀO DA EXISTENCIA DE PRATA E OUHO NO DITO 
l\IINEI\AL 

• E:n cnleinei em um cad inho o r efer ido precip itado anterior· 
mente uo ca l0r úo sol, aquen tar1do·o até não 11 cat· vermelho. A 
rnns~a se coiJriLl de uma nuvem roxa, a cô r amarella virou em 
branca, c tornou 11 se tingir outra vez de amare llo. Na sucos 
si va fundícção por uma hora, em tentla de u u1 ourives, nada 
houve de glolml o meta llico, mas sómente uma massa ama rella 
esponjosa, mislluacla com outra de côr parda e em parte aver · 
melhada , 1:om as pa redes internas elo cad inho tingidas de ve rde; 
as córes amare ll a c parda v irar<Jm, pela noite em preto. 

Torne i a fundir ou tra pon;ão do m-•s mo prec ipitado, variando 
o fundente e snccedeo obter C~ l g u ns globulos tr igueiros po r 
fóra ; porém, ao corta i-os, apparel)eU a côr e o br ilho de 
prata. · 

Como eu nttribuia o não se terem fundido os globulos em um 
só, ''o pouco ca lor· mis tur~clo por carvão hum ido de pão que eu 
empreg-á ra, tornei u refundi I · os, na ditn tenda, com carvão de 
ped J•a, esperarrdo que, com nl g-umn cautela se ev itariam con
sef]uencias fun e, tas para os cadinhos . Mas o cadinho derreteu 
antes que a massa fosse bem liquifac ta, e finalmente tudo se foi 
pa ra n forja. 

Eu juntei en tão todos os proc ipitMlos, fazendo de conta pre
v'enir funesto resultado por meio d maior cautell a . 

E · tc ensa io igualm ente l'alh oLl ; o cad inho vasou no fundo, e 
apenas achei por fóra dell e al guns grão de metal branco qu e 
parecia prata . 

Illudido pelas fundi ções, concentrei todos os meus empenhos 
na ama lgarnação, uuica via abc l'tn á um resultado favoravel, 
pois que, mesmo no caso de não haverem falhado as fundições, e 
por mais que fosse o mineral , a extracção por meio de acidos nfio 
póde fazer conta de modo algum . 
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Constando-me por noticias vagas que em Potosi, onde o Mu
riato de prata ar1parece em co mpanhia de outras espccies de 
pratv, a manipul ação dura n1 ezes, eu pensava tam lll'm succeder 
sómente depoi.> de decorrido outro tanto tempo. Metti ou, então, 
6 libras de azougue em contacto com outrns 6 do minerõJl, dei
xando cada libra, di I ui da em ~gun sob re o azoug·ue, em uma 
panela de ferro durante perto de um mez, mi sturadHs umas 
chapadinbas de ferro, e mec hendo a massa repe tit.las vezes diHria
mente. Passados quasi 5 mezes com esta m:mipulação, evaporei 
pequenas porções por varias vezes ; porém não obstante toda a 
caute ll a empreg·a da, nenhum signa l appareceu de resíduo metal· 
Ji co; ainda que, tanto o liquido como o minéra l mostrassem, como 
ante1·iormente, no processo por ammonia , signaes de prata . 

Perd id as outra Vl~ z as espernn ças de um ex i to faYoravel, me 
arrependi do aviso prematuro feito por mim ao Govemo Cen
triJ l, e si não fosse o e· timulo deste aviso, eu esmorecia e deixava 
de continuar com o empenho. 

Qu;muo eu lembrava os ultimas ensa ios e os phenomenos que 
os haviam acompanhado , me parecia ter not~ do Ull) entre es tes 
u lti mas que me levaria a suppor no mineral um ingrediente que 
não l.inba appnrecido pelos dissolventes . 

Nestn supposição proj ectei misturar o mioenil des tinado a amai
gamação com outro que dev ia contribuir <i puriOcar os in eluidos 
metaes. O ensa io com 2 lib ras de metal justifi cou a minha pre
visão , pois que poucos dia3 depois da ope raç<'io achei peln evapo
ra ção de pequena q unn tida de de ~zougue, umas granulações cô r 
de ouro, mas nada ainda de metal branco; emquanto o liquido 
nem o mineral IIIOStravam JJOr ammonia, depois ela operação, 
indicio :dgum de metu l. 

Variada a operacão sobre ns mesmas 2 li bras de mineral em 
contac to com 20 centiliLros de azougue, durante poucas horas, um 
centilitro de azougue me deu pela operação um resíduo bran co, 
misturado com o amare ll o. Calcinado es te, í• té fi ca r vermelbo , 
em uma colher de ferro, pesava 3 grãos. 

Segue-se que os 20 centili tros de azougue hãs de co nter 60 grãos 
e que 1 libra de minera l dad 30 grão~ ent['e ouro e prata ; ren
dendo 100 libras de minera l, pouco mais de 5 .onças de prata 
n:Jtiva. 

Devo, comtudo, notar que o min eral experimentado j:.í tinha 
sido empregado na antecedente infusão por ammonia; e que ao 
depois, posto que 2 infusões success ivas de ammonia sobre 2 li
bras de mineral empregado com o ingredi ente não mostra ~sem 
indicio de prata, na 3• inFusão sempre appareceu um::~ pelltcula 
branca, do que sa seg ue que o mineral não está ainda de todo 
exbausto dos metaes preciosos. 

Resta agora saber a proporção de ingrediente para mi sturar, 
assim como o tempo que requer a operação ; r equisitos que vem 
a ser importantes pela sua influencia sobre a perfeita ex tracção 
dos metaes, e que se rão resolvidos e vulgarizados por contin nada 
pratica. · 
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Finalmente dest i ll ei mais 4 centil itros ele azougue ama !gamado, 
que me produ ziram o mesmo res'ultado . Nem Olllrives, num cb i
mico algum, nem t ão ponco outras pesso;J s, á quem mos trei o 
res idtw, duvidaram ela natureza de om·o e de prata con ti dos no 
minera l do Sacco do Alfe res . 

Es te residLlO foi por mim depos itado em miios dó Illm. e Rv . 
Conego J. du C. l:larboz<~, em eomtuclo se r pesado por mim, por 
que pa r te elos metaes ficou pegado na coJtJ.er de ferro em que ca l
cinei o u ltimo resto do amalgama para evaporar Lodo o azo ugue 
que servi ra na operaçilo. • 

(Roq~>e 8oh'iioh .- ME,IEORJ:A SOIJlU: "'l! NAS DE PJ:'.A'l'A B OURO DO SACCO 
DO ALFERES .) 

Geologia da bahia de Bot.a:f'Og·o 

• Aqui perto de nós, no Rio ele Janeiro, a bahia de Botafogo 
nó-lo mostrará . Vernos a·lli o Piio de Assuc:u· tão con ll eettlo, que' 
se inc lit'Hl com mu i in•greme decliv io para O, e só apre:,enLa do 
lado da n~scente uma leve i nc li n:•çã <~ . Um pouco ut ais longe, um 
dos Tres lrmãns tem esta mesma dispos ivão. Mu ito pei'L GJ d:dli o 
Corc:ovado inc lina-se em sentido inverso, e nessas collinas a strn
·~ificação para ll ela acs decliv ios é tarnbern inverso. A ilh a de Vi i
Jeg<lignon, no n ivel do mar, nos mostra as mesmas camf,d<lS i neli 
nadas que ~e no\am no Piio do Assuca r. EvidenteUJente deu-se 
alJi um lllov imento de que a bahin de Botnfugo roi o eixo . As 
camadas huriz(J nl<1eG do terreno oriidna rio fo r;~m levantadas por 
ca nsa s plulon icas, -sep;1raclas eom mrJior 011 menor força, e ele · 
varDl11· Se á di reita e il esquerda; do lado do N. e elo O. formaram 
o Corcov::~do , du lado ele E, o Piio do Assuc;JI·. A pr imetra planura 
elevada succedeu um va ll e profundo; o nu1r que se aclwva pro
ximo, in vacl itl ·O. Es a ~ monta nln1s cl·evem, ·po is, o seu pri meiro 
con t6l'Tio a ea usas difl'erentes das que produziram as co llinas de 
Mon l'alegre e · Allll eirim . • 

(, lgc~ssi:r OONVI·:RSAÇÔC:S SOIEN'l'll!ICA S SOil EtE O à;~IAI!ION A S.) 
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Concessões nara exnloração e lavra !le mineraes 

Bacharel Francisco de Assis Vieim Bueno. - Decreto n. 4788 
de 11 de Setembro de 1871. - Concede- lb.e permissão para explorar 
turfa no municipi o da Corte e províncias do Rio de Janeiro e 
S. Paulo. 

Bt.~rão do Engenho Novo.- Decreto n . 6844 de 23 de Fevereiro 
de 1878 . - Conceàe- lhe permissão para explorar ouro e outros mi
neraes no logar denominado « Morro do V in tem » da freguezia do 
Engenho Novo. 

'19 
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PROVINCIA DO RIO DE JANEIRO 

LIMITES 

Esta provinda confina ao Norte com as províncias do Espirito
San to e Minas Geraes ; ao ::;ul com o O...:oano Atla ntico e a prcvincia 
de S. Pnulo; ao Oriente com o Atlantico, e ao Occidente com 
S. Paulo . 

POSIÇÃO ASTRONOMICA 

A lat. do Rio de Janeiro é de 20• 50', e 23" e 19' austral; a sua 
long. é de :;:!o 9' oriental, e de i• q,2' occidental. 

CLIMA 

O desta província variil conforme a localidade em que é expe
rimentado, sondo ordinariamente humido nos Jogares baixos e 
pantanosos, e sêcco JIOS que dP.moram no alto das serras, como 
Canta~allo , Hezende, Nova Friburgo e ou tros pontos, não !'aliando 
e.m 'l'herezopuJis,~cuja temperatura é igual á do Monte Branco. 

COMARCAS 

i 0 NrCTHEROY 

Municipio •. . .... . ..•.... . .....• Nictheroy ou Praia Grande. 

2> JTABORAHY 

Itaborahy e Maricá. 

3'' lT.AGUAHY 

Itaguahy . 
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[j,u CAIIIPOS 

Município ....... . ........... . Campos. 

> ' 

fía. ANGRA DOS REIS 

Angra e Paraty. 

6• PETROPOLIS 

Es Lrella e Petropolis. 

7"' PARAHYBA DO SUL 

Para h yba do Sul e Sapu
caia . 

8• VALENÇA 

Valença. 

9' BARRA MANSA 

Barra Mansa. 
I 

i 0• NOVA FRIIJURGO 

Nova Friburgo, Sant'Anna 
de Maeacú e Gavea . 

. H n CAN'fAGALLO 

Cantagallo e Carmo. 

i2a S. FIDELIS 

•••••• o •••••••••••••• S. Fidelis e Santo Antonio 
de Padua. 

i3• CABO FRIO 

Cabo Frio. 

H,• VASSOURAS 

. .. . . . . . ·~ ·····o ..... . Vassouras . 

Hí• REZENDE 

. .. .. . . . .. . . .. . . . .... Rezende . 

. .. .. . ' ............. . Pirahy ·e Rio Claro . 
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Município ......... . ... .. .... . Magé . 

!8• 1\UCAHÉ 

O lo oi ti O OI o i 0 I O I l o oo o Macahé e Barra de S. João . 

i9• s. lOÃO DA BARRA 

s. João da Barra. 

208 SANTA MARIA MAGDALENA 

Santa Maria Magdalena . 

2i• IGUASSÚ 

Iguassú. 

22"' RIO BONITO 

Rio Bon ito e Capivary . 

238 ARARUAMA 

• • • • • • • • • o • •• • • •• •• • • Araruama e Saquarema . 

2~• S. JOÃO DO PRIN'.:IPE 

s. João do Príncipe e Man
garatiba . 

.JAZIDAS MINERAES 

Angrados Reis .- Cidade em uma parte do continente 
no meio da babia, ou angra de que tem o nome, 24 Iegoas ao 
sul da cap ital do Imperio. Em Mamlmcaba, segundo informações 
fidedi gnas, existem jazidas de carvão de pedra nas fazendns deno· 
minada s S. José e S. Victorino, de propriedade do Conselheiro 
João da Silva Carrão. 

Das divers1.1s concessões feitas pelo Governo para explorações 
daquella substancia fossil, nenhnm r es ultado hão colhido os 
respectivos concessionarios . 

Araruama.- Comarca nas proximidades de Cabo Frio, 
de ~:ujo districto foi desmembrada. Tanto no lagoa de seu 
nome, como no resto da comarca existem jazidas de ouro, 
turfa e outros mineraes. 

O ouro encontra-se nos terrenos altos, e as demais substancias 
na lagoa e suas adjacencias. · 



294 PROVINCIA 

Barra Mansa.- Cidnde assente sobre um peq ueuo rio 
de seu nome. . 

O município possue our0, prata, petroleo a outJ:oS mineraes, 
em abundancia . 

Cabo Frio.- Cidade antiga, duas leg-oas distante do cabo 
do seu nome, ao norte da capital da província. Possue turra e 
outros mineraes em todos os terrenos brAixos. 

Campos. - Cidade ao nordeste da capitnl do Imperin, com 
2i gráos e 32 minutos de liit, e 4.3 gráos e 38 minutos rle Joog . 
occ idenud . Nos sertões do rio Imbé, exi~tem jnidas de ouro e 
prata que m1uca for8m exp lorad as , bem ass im nmi anto, lenb ito 
scb'istoide e ant ll racite; e kao lim niin só na fazenda de José 
Ribeiro de Castro nas margens do rio .Mur iahP., eomo nas Frexei
ras , entre os r ios Pomb<1 e Parahyba, e no Valhio das Antns. 

Em uma cachoe ira do rio Itabe~p0ama, distante 6 dias de 
viagem do rio Muqu i, existe uma riq11issima mina de ouro. 

Cantagalilo. - Coma rca 34. Jeguas pouco mais ou menos 
distante da capital e cerca de 20 de Campos. 

As minas de ouro aiiJ existentes demoram nn Freguezia de 
Santa Rita e nas margens do Rio Grnnde, onde se enco ntram 
prata, diaman~es e pedrHs preciosas de diversas qualidades . 

Um certo Manuel Henrique Mão de Luva Chopotó, chel'e de 
um bando de ave ntureiros, foi por ordem do Conde da Cunha 
prezo por se acbur escondido n <IS mattas lavr;1ndo OIJrO sem per
missão do Governo , tendo sido pelo canta r de um ga llo no 
meio das mattas, durante alta noite, que u forp publ ic:1 teve 
certeza do Jo gar em que elle e us seus ~chavam - se escond idos . 

Capi vary. ---:- Mun icípio pertencente á Coma rca do Rio Bo
nito. Possue 011r0 e outros minernes no lagôa Juturnabyba, na 
fazenda ltaiJati nga, e nas margens do Rio r] o Braço affiuente do 
Pirahy . 

Guandá11. - Este ri o é formado pela j uncção das aguas dos 
rib eirões das Lages e Sant' 1\nna . 

Na vertente da se n<• que dá para es te rio, no carrego S. Mnnoel, 
corre uma rica mina de ouro . 

IguasslÍI . .-_ l\'lunicipio da Comarca do seLl nome, á margem 
esquerda do rio assim Lambem denom inndo, Nos terrenos Gon
tiguos aos Rios Sant' Anna, S. Pedro, Santo Anton io , Ouro e 
seus affiuentes existem jaz idns de ouro e outros rnetaes, que nüo 
tem sido exploradas. 

:S:tabapoama.- Veja - Campo's . 

Maeahé. - Cnmarca ao sul de Campos, cortada pelo rio de 
seo nome.- Nos Jirnites d'esta comflrca com a de Cantagallo h a 
ouro, prata e pedras preciosas, bem assim depositas de turfa 
de excellente q·ualidade nas margens cl'o canal que vai ter a 
Campos, 
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Mangarat.iba.- Município ao poente de um promontorio 
que divide em duas partes a bahia de Angra dos Reis. No Jog~; 
denominado Ingahyba existem jazidas de carvão de pedra, ouro, 
ferro e outros mineraes, bem assim kaolim de excellente quali
dade para fabricação de porcellana. 

Marambaia.-Esta ilha demora na bahia de Angra dos 
Reis; tem 2l!, inilhas de comprimento e i 1;2 ou pouco mais de 
largura. Pela sua conformação e rios que a cortão, alguns de 
aguas vermelhas e outras côr de chumbo, póde -se assegu1·ar que 
alli existem mineraes .e metaes de diversas qualidades, como 
carvão de pedra, ouro e pedras preciosas. 

Nunca foi explorada. 
Maricá.- Grupo de ilhas á léste da lJahia ·de Nictheroy. 

-Tanto nas ilhas, como nas lagoas existem minas de lenhito, 
petroleo e outras substancias, que nunca foram exploradas. 

Muriabé.- Este rio nasce na serra do Pico e faz juncção 
com o Parahyb~, depois de recolher as aguas do ribeiro Morto. 
Na barra do ribeirão eonhecido pelo nome de Gavião, pertencente 
hoje á comarca de Campos, existe uma riquíssima mina de ouro, 
como se poderá ver do seguinte trecho do roteiro deixado pelo 
guarda- mó r Borges em i8i2 : 

c 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 moit~s de caethé, 
sobe por elle até as cabeceiras, entra por uma bocaina, desce o 
monte, e acharás o campo, em que foram as casas. fios-de ver 
tres esteios e um pé de larangeira: ahi está enterrado um 
caldeirão de cobre cheio de ouro em folhetas •. 

Além deste roteiro existe um outro dado ao coronel Luciano 
por um índio, com affi.rmação de um capuchinho da Aldêa da 
Pedra, communicado tambem ao referido guarda-mór Pontes, 
que diz assim : 

• Atravessada a serra da Frecheira e o rio Muriahé (em certa 
altura), e encontrando-se a barra de um ribeirão, que desce do 
norte, subi1· por elle ao alto do morro, e descendo pela encosta 
contraria chegar o outro ribeirão, que cone entre campos na
tivos. Em um destes campos acbar-se-ha no meio das ruínas de 
urna casa um caldeirão cheio de ouro. • 

Concorda esta declaração com a do roteiro do guarda -mó r 
Pontes, e com a seguinte feita por um cerLo Moraes administrador 
da Aldêa d•>s Purys : 

c Na serra da Frecheira 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 socalcos, e troncos mortos de arvores fructi
feras, que foram plantadas a cordel. Ahi está o caldeirão de 
cobre. • 
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Nictheroy.- Capitnl da província ao nascente da bahia 
de seu nome . No Barreto e no Baldeador encontra-se ouro, 
granitos escuros porphyroides e crystaes do pll~lelspartho rozeo . 

Nova Friilnllrgo . - Município importante escolhido por 
D. João VI para uma co lon.ia ele immigrautes do Cantão de Fri-
b urgo na S uissa . . 

No Jogar denommado Micheis á margem do Rio Grande, existem 
minas de ouro que não foram ainda lavradas. Nos carregas e ribei
ros que vão desaguar no mencionado rio encontram-se diamantes 
e outras pedras prec iosas, achando-se alli e nas serras da Bôa Vista 
e Paquequer as principaes minas de ouro . 

Todo esse Jogar é hoje conhecido pelo nome de Seio de AbTnham. 

JParahyba do Sul.-- Comarca cortada pelo rio de seu 
nome . Em touos os terrenos banllados pelas oguas do magest.oso 
rio e seus afluentes h a turfa e on tros mineraes combus tívei s, e 
ouro em alguns riJJ ei r os . 

Paraa;y .·- Cillade antiga ao sul ela Provi n.cia, na mnrgcm 
occidental da bahia de Angru dos H.eis.- Possue ouro e seli cato 
de al.umina; e pedras preciosas no rio Paraty-m erim da fazenda 
assim denominada. 

Píiraby. - Município pertonconto á Comarca dg sen n0me, 
á margem do rio assim tambem denom innrlo. H a ouro e outros 
minernos 1üío só na freguezin rlo Arroza l, como em todos os 
terrenos que margeam a estrnda de ferro D. Pedro li. 

Rezende. - Cidade si tuad:t em uma l)equena . emincncia, 
á pouca di stancia da m~rgem direi la elo rio Parahyba. Na fre
guezia de Topos, encontra-se enxofre em uma Ja gôa existente no 
alto de um Chpadão . 

As aguas da lagôa são quentes, e borbulham como as de uma 
cal dei r a em estado de eff0rvecencia. 

Sant-o Alll.ltoniio de Padu.na.- Município da Comarca 
de S. Fidelis. Na fazenda tlo .Dr. Manoel Simões de Sonza Pinto 
existe um vi eiro de ouro de pr im eira qualidade. 

§. F ildel!.iis.- Cidade da Comarca de seu nome, á margem 
do rio Parahyba. No municipio existem minas de carvão de 
pedra, que ainda não foram exploradas . 

Vailença.- Cidade da Comarca de seu nome, entre os rios 
Parahyba e Preto. No munic ípio da Conservatoria existem 
i:ninas de prata e al gumas de ouro, que não têm sido exploradas 
convenientemente. 
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APPENDICE 

Mineralogia 

• Ha minas de ouro, e de excell ente ferro : mor ros de uma ó 
peça de grnn ito, donde se poderiam cortar obeliscos inteiriços de 
mui Los centos rle cova dos ; aguas marinhas ; variedade de ar
gilla s, algu mas preci osíssima , como sejam o verdadeiro lcaol im e 
hoache, com que os chi nezes t'~bricam 11 sua 0xce llente porcel 
lana, Uir, conhecida e es Umada; e ainda o pe-tun-tse, que é uma 
pedra vitrifiuavel. 

Ali( umas dellas res istem ao fog-o , mais do que é preciso para 
se cozerem, ao ponto de fazer fogo, sendo feridas com um fuzil: 
outrHs tom um natural verniz, com que apparecem vid radas 
depois de bem cozidns : umas, sendo brancas, se fazem ver
melhas : outras, sendo ncgrns, se fazem brancas ao fogo ; c posto 
que n ma ior parte de ll as fiquem opacas, algumas ha que ficam 
transparentes. • 

( l'vianoel Ayres de Ca::al. - CoROORAPITIA BR.\zrLI CA.) 

• Houve ouro e ta lvez QLlC ainda o encontrem em pontos da 
or la li mitrophe com Minas Geraes e em outros : tem ferro, 
morros gigantescos de uma só peça de granito , bellos marmores 
em Campos, variedade de argi ll as propr ias para louças finas e 
porce llanas . , 

( ,Joaqnim flfanoel de .111aoedo.- CoRO'ORAP HU DO B R AZIL.) 

• Carvão de pedra(?), no Municíp io de Campos. Est'3 combus 
tivel arde bem ao ar livre, com longa chamma e pouco fumo, e 
sobretudo com pouca cinza. 

Linhito, no Muriahé, na fazenda de José Ribeiro de Castro . 
Schisto betnminozo, no l\Iunicipio de Campos . 
Turfa, em abnndancia nas baixadas de Araruama-
NB. Nas escavações do Engen ho Restaurado, propriedade de D. 

Francisca Claudia da Mot ta Conez , freguezia de S. Gonçalo, foi 
encontrado um pedaço de anthracite . • 

( Ladisláo de Sou::a 11fello Netto .- MEMORI A SOBRE os llriNERAES 
OOMBUSTIVEIS DO BRAZIL.) 
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Ferro ID.agnetico e quartz cristallizado 
eiD. Nictheroy 

• O antigo Inspectot· Geral das Obras Publicas da Côrte, Co
ronel ManoP.l de Frias v~sconcellos, remetteu pelos annos de 1853 
ou 18511 varias amostras de ferro mag·netico e quartz cryst~lli
zado, colhidas em uma montanha da freguezia de Itaipu, Muni
cípio de Niclheroy. 

Segundo informou aquelle funccionario, lla no Jogar uma outra 
montanha sobraocára li~ue ll<t , donde, na occasião de grandes 
chuvns, descem tonentes que cavam o terreno mais baixo, e nelle 
depositam seixos de diversas especies. crystaes, quartz e fra
gmentos mais ou menos volumosos de !'erro magnetico. 

O CoronPl fazia metHiãO rln seguinLe e mui Cl.lriosa tradicção 
que corria entre os habitantes dos lagares vizinhos. Elles affir 
mavam l.erem visto uma ou outra vez e em diversas époc;ts partir 
á no ite nm facho de luz, como um foguete que se elevava até 
umn certa altura em sent ido vertical, e desapparecer depois pro-
duzindo um vivo clarão. · 

Observava elle. que aquelles Jogares eram completamente 
ermos, e que sendo raras vezes frequentados inspiravam pavor 
aos habitantes da planicie.. • 

( SociEDADE VELLOZIANA.) 

l\'Ii11.as de ouro ele Cant;agallo 

• Havendo fallecido em 2 de Novembro do corrente anuo o · 
guarda- mói" das novas minas de Cnntagallo, Joiio Pinto da Cunha 
A Souza, u qual por cnrt.a do 27 de Ei'evereiro de 1804 se achava 
nomeado superintendente dellns, n junta da real fazenda do Rio 
ne Janeiro, em utilidade da mesma real fazenda, não provou o 
dito loiiar sem primeiratnente representar a S. M. que as 
despezas feitas com as ditas minns, desd•~ o anuo de 1786 até o 
fim ele 1803 de que ha conta,. comprehenclidos os mantimentos 
gastos cornos seu~ exploradores e destacamentos nellas empre
gados, é de 79:419n797 réis (1). Que o producto assim do quinto 

(!) Extmcto da dospoza foi la com as minas do Cantugallo, dosdo o principio d~ 
sou aprovoilamonlo ao anno do 1.786 até o anno de f.803, de q uo ha conta. 

PELA 'I'llESOUnAfi i.Á GEilAL 

D c 1.786 a J.797 ató a fi. 201.. . ....... .... , ..... . , .. , . . , . •.... , . . . . 

PE r~ A TflESOUI\AHIA DOS ..... 

Em ordenados dos p1·opostos por ~alculo rodando, segundo as addições 
da compolonto folha o supprimento nos ditos annos., ••. ,,,, .. ,, ., 61. :OI.OQOOO 

79:4!.9~797 

.. 
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re:d de nuro rx trahido dns ref•' ridns minas, ensaios, mineraes, 
datas de prefcrencias, até o dito anno de 1803, foi de 174 marcos , 
6 oitava~. 8 grãos e i/5, os QLlae~, pelo preço do ouro de lei ou 
de 22 quilates, fazem a qutlntin de i6:7i3$l75 (i ). Que feito o 
calculo do rendimento pe los nltimos iO annos de 179~a 1803 (em 
attenção tis despezas de exp lor:1çõés , guardas, e l ~vras de prefe
rent:ia, etc . ) se conheee que renrlernm do quinto .•1s ditas minas 
naqn ell e pPriod n 69 marcos, 6 oitavas, 48 !!r:'1os e 4/ 5 de omo, o 
qual pelo valor da lei por c~lculo redo ndo foi dt~ 21:0008000. em 
que se notam de maior sah id11 ou despeza nos r eferidos iO ~nnos 
:14:365898!1, (:-.!). Que frito o calculo pelo rendimento e dt'8peza 
depo is dn anno de ·1800 em diante, em que a jun~~. aproveitando 
oeca~ião da vacntura de algu111as propostas dPsta nrrecadnçiio, lhes 
diminuía os ordenado~. se vê que o r endimento do quinto 
d~que llas minas, no triennio de 1!:!01 a i803, foi de 29 marcos, 
2 onças, /1.2 ~rrii os e 4/ 5 de OLHv, os quaes montam pelo toque da 
lei a ~ : 808/$876, e que a despeza feita unicamen te com os orde
nados res umidos dos actuae propo~to~ desta arrecatla~ão, sem se 
contem plar o do superintend~nte, que não houve, roi de 
4:800~00G, em que Sfl uota de excesso na d es pez~ a quantia de 
:1:991$124, e por consequen cia um deficzt annnal de 663{$708 
neste ramo da reul fazenda (3). 

(i) Extrato do r endimento do quinto real, deduzido do ouro e:<trahido das minas 
de éanltlgallo, datas do proforoncia, em verbas mioeraos etc., desde o anno do 1788 
em quo so principiou a cobrar regularmente, ató o anno do ·1803, de quo h a conta. 

Quinto do 1788 a !.803 . ........ .. . .... . ............. . . . 
Datas de prefor·oneia, servi ços mincraos dos oser·a\'OS 

ms. onc. oit. grs . qui!. 
{34, 0,, 6, 8, t/ 5 

da real fazenda, ensaios otc ..... .. ........ . .... . ... . . -:-;9:;;3'-'"--;6;""'-:6:-'''--' _8:::''"-'----,i,0,/::;-5 
i74JJ 0,,~ 6, 8,, i / 5 

Quo pelo toquo a preço do I oi faz om . .. . ... . . . . .... ... . i6 :7 1'•8lí5 

(2) Demonstração da receita o despozo. das novas minas t.lo Cant.agallo no periodo 
do 10 a nnoP, contaolos de 1791, até o elo 1803, u ltimo desonllo conta, som atLonçiio 
ás despozas do exploração, (lestacamontos, escravos otc. 

1\ENDtMI~NTO 

Quinto do 1794 a 1803. .. . ......... .. .. . . .. . . . .. .. . .. . .. . ... 69., 0, 6, t,g,. 4/5 

Em rois segundo o toque da loi.. . . . . . . •. . . . . . •. . • .. • . • .. . . . 6:6348610 

DESPEZ,\. · 

Por um calculo redondo, segundo as variações da folha dos 
ordenados pelas ordens do vico - vinado do Illm. Condo do 
Rozenrte, foi a dospcza com os ditas minas nos referidos 
iO an nos a cima do. ... . . ... .. . . . .. . .. . . . •...... · · · ·- · • 

Maioria da dospeza so bro a receita ... . .... . .... . ......... . 
2{:000,)000 
!4:365,$98~ 

(3) Exlracto do rondimonto o dospoza do qninto do o~II'O das minas do Canta
gallo nos tros ann?s do :I.BUI a !803, em quo senão fez pela Junta SUf pTJmonlo algum 
para o sou aprovotLamcntn. 

n EN DTM ENTO 

QllillLO do tSOt a !803 . . ........ ... ....... .. .. .. . ... . 

Polo to quo o preço da lei .. . .. . .................... . 

ms . one . oit . grs . qui! . 
29, 2,. 0, 42., 4/ 5 

2:8088876 
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Que os dízimos das plantações e cnaçoes das sesmarias das 
ditas minas, estando contratadas separadamente pelos tres annos 
de 180~ a 1806, á razão de 366#666 aun uaes livres para a real 
fazenda, e deste preço annua1 dedusidos 225#000 d11s congruas 
do viga rio e coadjuctor da fnig uezia de Cantagal lo, ficam i M#666 
que reduzem o deficit ácima de 663~708 á quantia de õ22noq,2; 
e que fina lmente o computo elo ouro extrahido das ditas m inas 
nos refeeidos tres annos de :1801 a 1803, segundo o calculo do 
quinto recebido, sendo de :11~6 marcos, 2 onças, 27 grãos e :1./5, 
os quaes reduzidos á moeda de 61'$(1,00, ou de meia onça na casa 
da moeda desta cid~de, por calculo r edondo deixaram de senho
riagem e carcera gem a qLtantia de 702#2(1,0, de que provém a 
cada anuo 23q,l!080, que deduzidos dos 522l)O(t,2 daquelle de1~cit, se 
reconhece por fina l resultado poder-se computar o deficit annual 
das ditas minas em 2874$962. 

Do qLw fica ex posto se vê que as r eferidas minas não podem 
pagar o ordenado da sua superintendencia, o qua l por provisão 
do rea l era rio de :2 de Julho do co rrente anuo se mandou satisfazer 
pelo rendimento clel las, e que é })reciso occo rrer a es te es tabele
cimento com uma providenc ia tal que, tirando-se delle por 
parte da r en l fa zen da a utilidade de que é susceptível corno ter
r eno minera liz:m te, se :mgmente tambem a sua população e 
cresça a respec ti va lavo ura, sempre mais pingue do que as es 
peculações mineeaes, maxime em uma capitania marítima, corno 
es ta, e em um terreno 'Virgem, como se reputa o daquellas 
minas . 

Portanto, são desnecessarias nas sobreditas minas um superin
tendente e um g uarda-mór pagos pel a real fazenda, e que para 
se e vi ta r o extravio dell as se póde r ed uzir a despeza de 1000#000 
na fórma dos seguintes dados : 

Lo Que o Ouvidor ela Comarca tenha n jurisd iccão contenciosa 
nas materias de medição ou contes tação de limites da.s r eferidas 
minas, seg undo a pratica t' leg isl ação das Geraes, havendo 
devassa aberta para os casos de extravio. 

2.0 Que se deixe minerar ou fai sca r á toda e qualquer pessoa 
nos terrenos devolutas, dentro dos limites daquellas referidas · 
minas. · 

3.0 Que haja alli a mesma casa de registro, que agora ba, mas 
seja unicamente composta de um th esoureiro com vezes de guar-

DBSPRZA 

Pela fo lha dos ordenados, a sabor~ 
Ao guarda -mór annuwl mon'to .. .. . ••. • • . •• .• .. .• .. .•. 
Ao oscrivã o . . .... ... . . . . . ... . . .. .. .. .. . ... .... .. ... . 
Ao thosoureiro •.. •. .• . •• ••....•. · . ... ........ . .... . 
Ao meirinho . .. . . . .. . .. . . .... . . . ......... ... . . .. .. . . 

Por an no .. .. ... . . ........ . ... . ... • . . .. . .. · ........ . 
Nos 3 a nnos do l.80i a 1803 .... . ..... . . ...... . . .. ... . 

Excosso da despoza no dito trionnio •••. •• •.• . .•• .. . • 
D c{icit annual .•..••..• . . . ..•. ...• •. • • · • ·. ·• • • •• . . · • 

l500,~000 
5008000 
300,j000 
300,~000 

1:600~000 
4:80 1~000 

! :99i~H!"' 
6638708 
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da-mó r, vencendo de ordenado 4008000 por anuo e emolumentos 
do regimento dos guarda-mores; de um escrivão da receita e 
despeza, e regi s tro, com vezes de fi sca l com outros 4o008000 de 
ordenado annual e os referidos emolumentos;. e de um meirinho 
com o ordenado de 200~000 e os emolumentos que lhe são contados-

4. o Que Lodo o ouro extrahido })O r lavras ou faiscação, depois de 
quinta do na casa do resgistro, se pague ás partes em moeda 
provincial de prata e cobre, pura o que será socorrido o referido 
thesoureiro com a som ma de dous ou tres contos de réis por quar
leis, assaz bas tante para 11 dita permuta, visto poder-se computar 
de 8 á fOO marcos o maximum de todo o ouro unnualmente extra
hido, das mesmas minas, fazendo-se este pagamento ou permu
tação segundo o toque geral ou m edia do ouro dellas bem limpo 
e sem particulas betereogeneas. 

•· 5. 0 Que para se occorrer ao extravio, e obviar a fraude 
quanto é possivel, haverá naquelle registro um livro de inven
tario de todas as lavras ou faisqueiras do terreno mineJ·ul, 0nde 
pela ordem alphabetica es teja lançada a lavra ou fai squeira , o 
seu districto ou situação, a pessoa qu e têm ou trabalha, e o 
numero de escravos que emprega n este serviço para que á 
vista dos productos recebidos de cada espcculado r, se possa re
conhecer (segundo a qualidade do terreno e serviços nelles em
pregados) se houve ou não extravio, <1Ver h:mdo -se annualmente 
o dito livro com a producção aurifera manifestada de cada lavra, 
e com a quantia permutada pelo seu producto, depois de con
duzi do o quinto real. 

6. o Que todos os quarLeis remella o theso ureiro daquella casa 
de registo á lhesouraria geral da junta, assim o computo do 
ouro em pó do quinto real, como o do ouro permutado, que se 
abonará pela importancia da r educção á es pecies cunhadas de 
6~4,00 na casa da moeda desta cidade, em credito da conta dos 
supprimentos f.e itos ao dito thesoureiro pela junta, vendo-se 
assim annualmente no saldo da mesma con ta a es tiliclade que 
percebe a real fazenda nesta fórma de a rrcca dação. 

7. o Que a permuta que fica referida, feita em proporção do toque 
geral ou médio das ditas minas, se regule pelo valor de 14$500 a 
oitava de ouro de 22 quilates onde lei, isto depois de qnintado , 
ficando assim em perfeita equação a rea l fazenda com a fortuna 
do mineiro ou faisqueiro. 

8. 0 Que se probiba correr como moeda o ouro em pó naquell as 
minas, para se evitar todo o pretexto de extravio, a que _dão 
lagar as transacções dos mineiros com os mercados de rega toes . 

9. 0 E' finalmente, para os mineiros ou faisqueiros daquelle 
districto sejam obrigados, sem remissão, a cultivar as sesmarias 
das suas datas, procurando-se assim, quando menos, um grande 
excedente do trabalho daquella povoação, que augmentará .o 
mercado desta praça e a exportação para a m etropole de ma1s 
generos privileg iados. 

Sendo, pois, aquellas minas na maior parte compostas de ter
renos lavadeiras, para onde as aguas carrearam o ouro das mon-
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tanhas no tempo das enchentes ou alluviões, verdade é de 
admirar que, sem se. explor arem as montanhas onde existe, se 
gundo a me lhor Lh eoria da natureza, aquell e metal em betas, 
folh etas ou veios nas fendas ver ti t:aes das rochas, ou ain da em · 
algumas horizontaes pelas alterações que têm soffrido o nosso 
planeta, tenham tido tão diminuto r endimento as lavras de Can
tagallo, e que por tan to seja SLlffic ien te, para o seu aprove1ta
mentm e augmento es te plano, ao qual praticnmente se não póde 
op por duv ida ou emboraÇQ algum, não se tratando comtudo de 
investigação, eu exp loração das serras d'onde têm emanado para 
aquelln s minas o di to metal precioso, porque pelos mais certos 
princípios da economia as despezas de ex ploração absorviriam 
grande parte de productos de novas m inas trapieheiras, ainda 
quando fossem ferteis; e no me~mo CJ SO de serem atnmdan ti ssimas 
ser iam sempre mais uteis á S . M. e ao pulilico as lavouras de café, 
assucar, e a criação de gados nas sesmat?ias dos ser tões de M11cacú, 
ainda pela maior parte incultas, do que as grandes lavras de 
Cantagallo e de outros si tios ·do districto do mesmo ser tão . • 

(Revi sta do I nstit1tto Elisto?"ioo). 

Minas de ouro 

RO'JEIRO 

• A entrada pela parte do Macacú p rincipia pela es tra da da fa
zenda de Mauricio José , até outra fazenda que fo i do Con ego 
An tonio Lope3 Xavier, aonde se ac ha um des tacamento; con
tinua-se pe lo rio aba ixo chamado do Conego a mesma es trada 
até pnssar-se o dito r io , da out ra parte; depois sóbe- se u m morro 
chamado Queimado, e por e ll e desce-se pela vargem chamada 
da Benqa la; pnssa-se o me,mo rio da out ra parte por uma po nte 
fe1ta de um pau de leme, e logo continua-seo·'carpioho da mesma 
vargem para ad ian te, por uma pi~:ada que se acha feita até o .Jogat· 
chamado Ca·veira, po r se ac har a lli uma caveira, des te logar se 
torna atravessar o mesmo rio para outr:J banda, subin do-se o 
morro pequeno , que fiea fron te iro , e seg uin!lo-se varias lomb:Js ou 
pequenos outeiros até o lagar chamado Banco das PedTas, . por se 
achar em alli algumas cavidades nos roche.dos que o cercRm. Se-

. g ne-se outro morro chamado tambem Queim ·tdo : <lesc iclo este, 
continua-se a jornad<\ .. pela fr alda elo mesmo morro até se encontnt r 
uma r;mc ll ari a grande, nas margens de um pequ eno ln rgo, que 
serve para nelle des cançarem os que então se ac ham naque ll e 
Jo gar._ Con tio o a-se a jorna da até o Rio Gra ode, ass'im chamado, 
que fica e m pouca distancia, e logo pela parte de terra se segue por 
debaixo, até se encon trar com uma grande pedra com f t3itio de 
casa, debaixo da qual dormem e descançam os que vão aquel,1e 
si tio : passad,a esta, descendo-se 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 logo se encontra uma serra que se deve sub ir e descer. 

Continuando-se o eaminho até se dar com outra grande ran 
charia, á margem do mesmo rio, chamada Rancharia do Barboza, 
que serve de descanço aos caminhantes, deste Jogar segue- se 

·pelo rio abaixo até cheg·ar-se a um carrego chamado de Santa 
Thereza, que fica em distancia de 150 braças : sobe-se o morro 
grande que fica ·da mesma parte, desce-se para outra banda, e 
logo se vê um pequeno morro que deve ser tambem subido e des
cido por um caminho quasi á pique, no fim da sua desc ida se acha 
um ribeirão, e depois de atravessado para outra parte se encon
tra outro rancho chamado do Martinho. Dalli segue-se outro 
pequeno morro da Escada, do qual se descobre a serra de Macahé, 
chamada do Li'rade: 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 
ta mbem serve para descanço dos viandantes. Deste Jogar continua
se por uma picada, que está na vargem teda plana, e sem subida 
alguma até se encontrar com outro pequeno morro, que se deve 
subir e descer para outra IJanda : logo apparece outro morro 
grande:que se deve tambem subir e descer, e caminhando-se pela 
baixa delle se vem á encontrar uma grande rancharia chamada do 
Boaventura Paes, que tarr.bem serve para pernoitarem e des
cançarem os viandantes. Deixado este rancho, passa-se um pe 
queno ribeiro para outra banda, e logo se encontra outro morro 
pequeno, que deve ser igualmente subido e descido; apparecendo 
uma grande varg'3m toda de matto virgem : passada esta, pela 
picada que nella se acha encontram-se duas pequenas subidas, e 
descendo-se vê-se outro grande rancho o de Caüitú. Continuan
do-se sempre a jornada se desce uma pequena ladeira, e depois 
de se atravessar um largo para outra parte, encontra-se outro 
morro pequeno chamado tambem do Queimado : descido este 
segue-se por urna pequena v:ugem até se encontrar um pe
queno rancho chama do das Tres Cruzes- Passando-se este rancho, 
Jogo em 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 segue-se uma 
pic::1da que vai para uma serra acima chamada das Tres C1·uzes. 
Chegando-se ao alto dessa serra, em pouca distancia do caminho, 
encontra-se uma capoeira com outro pequeno rancho chamado 
tambem das Tres Cruzes. Continua-se a jornada pela chapada 
adiante até subir-se um morro pequeno: descidos outros tam 
bem pequemos e grotões, segue-se até encontrar. os ranchos 
de José Lo13es. D'ahi se continua pela vargem acliante, e tre
pando-se e buscando-se uma pequena subida, se vem a en
contrar com outro mono pelo qual se sobe até os grotõ.es, e 
depois se desce á pror.urar a vargem. Caminha-se por ella d1ante 
e logo se encontra um pequeno ribeiro : passado este a outra parte, 
continua-se á seguir o mesmo ril3eiro ou riacho ; caminhando-se 
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pela vargem á diante e passando-se tres vezes o mesmo riacho, 
segue-se pela picada, e se vai encontrar com uma capoeira, 
onde se acha uma ·caveira cba n1ada do Frade. 

Passa- se d'ali i outro ribeir inllo, o continua-se por uma picada 
até cbegar-se ó outra capoeira chamada elos Ind jos, por ter sido 
aquel le lagar aldeia n'outro tempo . Continua-se a jornada pela 
vargem adiante ate se encontrar com ouvro grande ra11cho 
chamado da Serra G-rande da lavra, e passando-se este ran.cho 
seguem-se t res pequenas subidas, na descida da ult ima se va i 
dnr á uma 1J11 ixa onde se ncllnm tres púos grandes fronteiros 
u ns aos outros, a no ma is pcqL1eno se acha uma pedrn posta em 
cima de um ga lho, que puzerDm os Indios como bnHza. Neste 
lagar se encontra um ribei ro que terá duas braoas e meia de 
largura, onde já apparecem pintas de ouro. Passando-se o di to 
ribe iro segue-se uma grande lavra: subindo- se e descendo-se 
para a outra parte segue-se o caminho até sahir em uma capoeira 
chamada dos Indios; vencida e~ ta se encontra com um pequeno 
capão de matto, e depois ele ficar a tra z, se vem a dar com outra 
capoe ira, que vai cont inuando até se dar outra vez no matto 
v1rgem . Seguindo-se a picada se vê outro carrego que terá duas 
braças e meia de larg-ura e já nelle appareccm tnru bem pintas de 
ouro . Continua -se a picada, e em pouca distancia se encontra 
uma encruzilhada com dous caminhos, um que leva á riba e va i 
dar á Macahé, e outro que lava á baixo e vai sahir á umas 
cachoeiras, que vão ter ás roças de Manoe l Henrique Mão de 
Luva Cbopotó, chefe, principa l cnbeva destf:ls contrabandistas. 
Deste logar segue o caminho pela roc;n abaixo, acompanhando-se 
sempre o rio da lavra até a distancia de H:iO braças, aonde se 
acha a famosa lavra des tes fncinorosos. 

Na encruzilhada já apontada, continuando -se pela lavra ácima, 
e caminhando -se pnra as partes de Ma cahé pela mesma picada, 
até sa hi r-se á uma capo() ira chamada dos lndios, ·segue-se o 
ri peiro ác i ma, pr ocurando-se sempre a picada e seguindo-se por 
ella adiante, em distancia de uma legua acha -se em uma vargem 
um palmita l, e nell e tres pequenos ribe iros , em nm dos quaes 
se encontra pinta de pratn . Seguindo- se a picada até se encontrar 
um r ibeiro que faz grande sussurro, nell e tambem ha minas ele 
ouro. Continuando-se sempre a picada, antes que acabe o morro 
do r ibeiro, em cimn da chapada acha-se um pequeno ribeiro que 
tem abundancia de pedras preciosas. Segue-se pela picada adiante 
um dia de cam inho, pass<1-se um rio chamado do Imbê, que 
desagua para os campos ds Goi tacazes : passado este rio para 
outra banda, cam inhando-se sempre para Mnc<1hé pela picada, 
dOLlS dias de jornada, acha - ~c nma aldêa de Indios domesticas, 
e passando-se um ribeiro grau de, seguindo-se pe la picada adiante, 
jornada de um dia, encontra -se u m r ibeirão gnmde, onde se 
vi\m em grande quantidade topazios de var ias côres. No 
sobredito lagar chamado das T?·es Cn.•zes, se acha uma pedra de 
amolar, e á mão esquerda, diviza- se a picada que entra para 
Minas Geraes: por ella se vai sahir á uma aldeia, e perto de lia 
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fica o rio Parahyba, caminho de dons dias; passando-se es ta á 
outra banda segue-se a picada que vai sahir á Igreja Nova, 
districto de Minas Geraes . , 

(EXTRAlUDO FIELMENTE DE DOCU~IENTOS OFI'ICIAES . ) 

Orige1n do barro vermelho 

I 

• Percorrendo-se aquella po i·ção da província do Rio de Janeiro 
que está situada entro a serra e o mar, encontram-se por toda 
parte collinas de pequena elevação, que apresentam fórmas de 
gorros esphel'icos, ou ellipsoidaes . Examinando-se o terreno 
que as constituo encontra-se no maior numero de casos, uma 
terra vermelh a, ba!'taute compacta, que é um barro areP.nto e pou
co plastir.o, o qual depois de lev igado deixa muita silica em grãos 
com arestas muito ag udas, e tambem se encon tr~m, embora pe
quenas, algumas palhetas de mica; em profundidnde maior, (de 
3 a 6 palmos ordinar iamente), já o terreno é menos barrento, e 
pela levigação se obtem a mesma si lica como acima dissemos, e 
até nas mesmas proporções 25 a 35 "/o a quantidade de mica é 
porém, muito mais consideravel, e as palhetas são muito maiores ; 
na" profundidade de 8 a 12 palmos se encontra semp re rocha, que 
é o gneiss, mas alterado de modo que se esfarela facilmente; e 
es te esfarelamento é devido somente a decomposição do feldspatllo 
que se acha transformado em kao li n, em quanto o quartzo e a 
mica estão inalterados. No referido barro encontram- se veias de 
kaolin, cuja es pessura varia de uma pollegda até nm palmo, e 
raras vezes mais. Porém outras vezes se apresen tam pedaços de 
qmtzo dispostos de modo que parecem ter formado vieiros. Esta 
disposição que acabamos de escrever póde ser perfeitamente 
estudada em lagares, onde excavações e desmoronamentos formam 
g.ra ndes secções, como acontece no morro de S. Antonio, rua do 
Senado, J\llataporcos, Praia do Cajú , Ilba elo Fundão, (Mar~
ca iaguas ú ), em ::~ ! gnus !lOn tos ela Ilba do t;;overnador, no Ioga, 
etc . os mais hem caracterisados, tive occas1ões de observar nas 
mnrgens da Lagôn de Maricá, e em duas co llinas na fabrica da 
polvora, no sopé da Serra da Estrella; no primeiro Jogm· obser
va-se em baixo o gneiss soliclo, e todas as suas componentes 
inalteradas, cortado em todos os sentidos por numerosos vieiros de 
feldspatho, os qua es quando largos ( 2- q, pai legadas) encerram 
frequentemente grupos de mica branca e preta; tambem veias de 
quartzo sempre de maior espessura que as de feldspbato, atra
vessa m o gneiss, o qual em muitos lagares envolve pedaços, 
ora redondos, ora angulares, com arestas um pouco gastas de um 
gneiss de grãos mais finos, e portanto mais .compacto; (nunca o 
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pude achar cortado de vieiros) : chamare i a este o gneiss 
an~igo. Mais para cima, conservando a rocha ainda uma côr 
cinzenta vai -se tornando esbroadiça, e o feldspatbo alterado; 
acompanhando-se a marcha da decomposição observa~se uma 
mudança de côr cada vez mais carreg-ada, a medida que se apro
xima da superficie: o kaolin vai -se avermelhando, e ao passo que 
isto acontece, a mica apresenta-se com menos frequencia, até que 
desapparece inteiramente: então toda massa é barrenta, e de um 
vermelho ochraceo bastante carregado ; acham-se pedaços de 
kaol in branco disseminados, conservando a forma do crystal de 
feldspatho, outras vezes elle forma vieiros , que na sua origem 
ainda são feldspatbo: a passagem é sucessiva . Na altura onde a mica 
principia a desapparecer observa-se pedaços mai s. compactos com 
um nucleo cinzento de gne iss antigo, 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. Nos pedl!ços de pedras expostos ao tempo, feld 
sptho decomposto primeil·o, era lavado pelas aguas, deixando 
uma pedra muito carcomida composta de quartzo, mica ecrystaes 
maiores de feldspatho que offereciam um aspecto particular: a 
decomposição tinha Jogar em camadas paralellas a face de fendibi
lidade, que alternavam com porções menos decompostas pela influ
encia das aguas; estas porções menos decompostas, sendo as mais 
resistentes, se conservaram firmes em quanto as outras eram 
lavadas pelas chuvas, de modo que o crystal parecia todo carco
mido . Este phenomeno parece que provêm elas fendas do .crystal 
por onde penetrava por efl'eíl.o de capi llaridade, a agua saturada 
de acido carbonico, que é o principal agente destn decomposição; 
de modo que a acção chimica tinha log<tr simultaneam en te nas 
paredes d·as fendas, e na superflcie ex terna. A mica nos Jogares 
expostos a.o tempo deixava tambem ver a marcba da alteração 
que S@ffria, palhetas que tiham cabido sobre o kaolíu branco, 
tingiam-no de vermelho em torno dellas, e as arestas de crysta
lisação iam desappareceudo ; o que fazia com que as bordas se 
fossem adelgaçando e diminuindo irregularmante; havendo por
tanto neste caso uma decomposição da peripheria para o centro: 
As collinas, que não apresentam barro vermelho, apresentam um 
nucl eo de gneiss antigo, cortado por grandes massas felsiticas, 
onde se nota frequentes deslocamP.ntos elos vieiros po1· ell as 
formados, e alguns principi as de stratiflcação, quasi sempre r.om 
camadas comprimidas no sen tido das races. Octtras vezes o nncleo 
é devido a gran ito bastante co mpa cto, Lambem sulcado por vieiros 
felsiticos; a crosta que cobre todos este:; nucleos tem, quando 
muito espessa, apenas tres palmos, e se compõe de uma terra 
acinzentada, que, pela levigação, deixa muita arêa e mica, e é 
cortada por camadas de feldspa til o impereepti velmente ·alterado, 
os quaes d3.s secções da crosta se ·apresentam C@lllO continuação 
dos vieiros que atravessa m a rocha. Exemplos destes podemos 
observa!" aa collina que fica entre o ca mpo de S. Christovão e a 
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'Quinta imperlat na rua da Jõanna, na pellreira defronte do 
aterrado, e na di'l S. Diogo. · 

O facto mais importante é que nenhuma dessas terras contêm 
foraaiiniferos ou restos de infusorios, que de ordiriario se acham 
nos teri·enos da alluvião . 

II 

Os factos mencionados parecem prov;tr que o barro vermelho 
que tanto abunda no Brasil formando quasi sempre collinas, 
deve a sua origem a decomposiçãg local do gneiss, e não é terreno 
de alluvião como muitas vezes se tem afirmado, o que se torna 
ainda mais evidente pela f ai La completa de r estos organicos, que 
sempre ' SO apresentam naquelles terrenos, sobretudo as cascâs de 
alguns iofusorios como: Navicula viridis o amphisbreoa, e àté 
mesmo foraminiferos que se encontram nos pampas do Sul. 

Demais o barro vermelho apresenta carnudas inferiores todas 
as componentes de gneiss. O feldspatho que corresponde a for"
mula : 

.iü s·i 3+ ü. sP 
e modifiéado de mddo que o ( :k e Na ) si 3 são decompostàs pelos 
sedimentos atmosphericos, que se impregnam de acido carboniéo, 
sobretudo onde a vegetação é muito viçosa,_ passande> então a: 

Si 3 + R c 
sendo aqui Í'\ se It e Na; e realmente encontramos a pouca pro
fundidade coosíderaveis quantidades de ( K e Na) C pr.incip·al
mente nos veeir·os de kaolin, resultando por conseguinte um novo 
corpo composto de: 

Ai :ji 3 + qa I s·i 3 + s·i 3 + R ~~ 
Fe \ 

sendo a ultima eompouente pouco a pouco é acarretada pelas 
aguas, de modo que só ficam as outras. 

O quartzo não om·e modificação alguma. 
A mica tombem é decomposta pelas agua infiltradas; essa 

de com posição porém só se observa naquclla onde o R da fórmula 
geral: 

e representado por K variando com al gum Fe . O primeiro termo 
da fórmula. 

.Ai si 3 

e pouco 

o segundo pussn a 
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o oxydo ferroso transformado em oxydo ferrico é sufficiente 
para dar a côr vermelha uo silicato d'alumina formado pelas de
composições dos outros componentes, e temos assim o nosso barro 
vermelho proveniente de alteraçiio de rochas, e não de alluvião. 

No caso, porém, que o radical do segundo termo da formula 
geral para as micas fôr composto de Mg e F e, as aguas não tem 
mais a influencia, que tinham no precedente caso, agora apparece 
a alteração do feldspatho, e só vestígios de decomposiçãú das 
micas, que dão alguma côr amarellada ou avermelhada a argilla. 

III 

Observumos nos valles,que ficam entre as colliuas mencionadas, 
grandes porções de terreno areento contendo bastante mica, so
bretudo magnesifera; n.as planícies, nos Jogares baixos, e nos 
fundos de rios, vamos encontrar barro azulado, amarello 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 valles prova só que as collmas 
foram lavadas pelas aguas pluviaes, as quaes, descendo para 
aquelles, correram com menos velocidade, o que deu Jogar a 
depositar-se as partículas de quartzo e de mica especificamente 
mais pesadas, e só a argilla conservou-se em suspensão para sedi
mentar-se lentamente nos Jogares onde as aguas stagnaram; alli 
as algas e infusorios que com o tempo v~getavam, produziram 
bastante materia organir~a para reduzir o oxydo ferrico do barro 
sedimentado, a oxydo ferroso, e assim dar Jogar a côr preta e 
azulada. 

Em outros Jogares a influencia das aguas correntes com os 
agentes atmosphericos h ydrataram o oxydo ferrico, que tomando 
a sua côr amarella transmittiu-a ao barro como se póde vêr nos 
leitos dos rios, e nos Jogares humidos, onde elle se apresenta. 

O barro tina pelo oxydo ferrico hydratado está sujeito a outra 
modificação que o torna branco: as aguas contêm, sobretudo em 
lagares pantanosos onde continuamente ha materias org·anic11s 
em decomposição, não pequena quantidade de acido carbonico, 0 
que igualmente se nota nas aguas das chuvas e dos corregos que 
atravessam os bosques; parte do acido combina-se com o oxydo 
ferreo, o qual se forma (pela influencia da mesma materia orga
nica) do oxydo ferrico. Ora, é Gabido que a agua saturada de 
acido carbonico é o·solvente para o carbonato ferroso; temos por 
conseguinte um agente que subtrahe do barro vermelho e ama
rello a ma teria corante : no barro azulado o processo é· mais 
simples por não ser necessario admittir reducç'Jo. A solução de 
sal ferroso facilmente se decompõe ao ar deixando oxydo ferrico 
bydratado, dando assim origem a camadas de limonites. 

Do exposto segue-se: 1° que todas as formações de barro ver
melho na província do Rio de Janeiro e talvez de todo Brasil 
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são devidas a decomposições Jocaes, e não a etfeitos de alluvião ; 
2° que os barros preto, azulado, o amarello e o branco, são mo
dificações que o vermelho soffreu sobre tudo depois de transpor
tado pelas aguas, de modo que aquell es pódem ser considerados 
productos de alluvião ; 3° que temos um ·caracter muito essencial 
para distinguir os productos de decomposição local dos de allu
vião que é a quantidade de fragmentos de quartzo ou arêa que 
elles contêm, pois nos primeiros varia essa quantidade de 25 
a 35 °/0 do seu peso, e nos ultimas ella nunca passa de 18 ·o;~ . • 

(Bcvtão ele Capcmema. ) 
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cono6ssões uara exnloração e lavra lle m1ueraes 

Capitao-mdr 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 A n tonio d e Souza Ribeiro.- Decreto 
n. 1078 de Dezembro· de 1852. - Concede-lhes permissão para ex
ploral' carvão de pedl'a em todo o territorio· da província. 

Irinêo Evangelista de S ou z a (Visconrl e de llt[ ctttà) .- Dect·eto 
n . 1088 de 13 de Dezembro de 1852. - Concede-lhe pet·misão para 
explol'ar carvão em todo o territorio do provincia. 

Caetano da Rocha Pacôva.- Decreto n. 1838 de 8 de Novemb1·o 
de 1856. - Concede-lhe permissão para explorar carvão de pedra 
no municipio de Campos. 

Alfredo Casemiro de TT asconcellos e Silva.- Decreto n. 4522 
de 13 de Maio de 1870.- Concede-lhe permissão para explorar 
carvão de pedra no munici pio ele S . Fidelis. 

Bacharel F'mncisco de Assi s Viei ra Bueno.- Decre to n. 4788 
de 11 de Setembro de 1871.- Concede-lhe permissão para explo
rar turfa em todo o territorio da Província. 

José Francisco de Magalhães e Calvino Me. Knith.-Decreto 
n. 5185 de 20 ele De11embro de · 1872 .- Concet:'.e-lhes permissão 
para explorar carvão de pedra e outros mineraes na freguezia do 
Ribeirão, municipio ele Angra dos Reis . 

Conselheiro João da S ilva Carrão e A ntonio Jose .Nogue iTa.
Decreto n. 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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C ommen dador Jo sé NI aria elo Am aral .- Decreto n. 5201 de 
ii de Jane iro de 1873 .-Concede-lhe permissão para lavrar carvão 
de pedra no Ribeirão de lVlambucaba e seus affiuentes, no muni
cípio de Angra dos Reis. 

Joaquim Carnei1·o de M endonça e Joaqu im Ovidio Saraiva de 
Carvalho.- Decreto n. 5459 de 7 de Novembr'o de 1873.- Con
cede-lhes.permissão para explorar carvão ele pedra e oukos mine
raes no municipio, de S. Fidelis . 

Commendado 1· João Dias Cardoso e José Candido Teiccei~·a.
Decreto n. 5553 çlo 7 de Março de 1874 .- Concede-lhes permissão 
pllora explorar our·o e ferro no município de Mangara t iba. 

Dr. De W itt Cli n t on Van-Tuyl. - Decreto n. 3756 de 30 de 
Setembro de 1874.- Concede- lhe permissão para explorar mineraes 
nos terrenos contíg uos aos rios S . P edro, Sant'Anna e Santo An
tonio e seus affl.uentes, no município de Iguassú. 

João da S ilveira Sampaio.- Decreto n. 5757 de 30 de Setem
bro de 1874 .- Concede-lhe permissão par a explorar carvão de 
pedra e outros m.ineraes, ~o município de Mangaratiba. 

Dr . João Baptista Lacaille.- Decreto n. 5925 de 22 de Maio 
de 1875 . - Concede-lhe permissão para explorar carvão de pedra 
uo m unici pio de Ma ricá . 

O concessionario obteve uma prorogação pelo Decreto n . 6556 
de 24 de Abril de 1877. 

Lucas Jos é Vieira li'en·az .-Decreto n. 6170 de 15 de Abril de 
1876.- Concede-lhe permissão para explorar carvão de pedra , an
timonio e outros mineraes no município da Barra Mansa . 

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto n. 5925 de 1 de Junho 
de 1878. . 

João Chr ysostomo de Araujo Pereira.- Decreto n. 6510 de 1 
de Março de i 877.- Concede-lhe permissão para explorar silicato 
de alumina nos municipios de Angra e Paraty. 

Antonio Aug~t sto Teiweira e José Joaquim de Oliveira R eis.
- Decreto n. 6511 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 foi prorogada pelo Decreto n. 7173 de 22 de Fe
vereieo de 1879, e ainda de novo pelos Decretos n. 8236 e 8967 ele 
27 de Agosto de 188 1. e 30 de Julho ele 1883 . · 

Jo se Pereira Dias e Venancio Jo se da S ilva.- Decreto n. 
6544 de 13 ele Abril ele 1877. - Conce:le-lhes permissão para explo
rar enxofre e outros mineraes nos municipios de Capivary, Ara
rauma, Barra ele S. João e Cabo Frio. 

D. Maria Paula de A.zereclo Coutinho. - Decreto n. 7139 ele 
25 de Janeiro ele 1879 . - Concede-lhe permissão para explo1·ar 
ouro e outros mineraes nas terras ele sua propriedade, no milni 
ci pio ele Nictheroy. 

Esta concessão foi ampliada a todo o municipio pelo Decreto 
n. 7298 de 24 ele Maio de 1879 . . . 

Jos é E s teves Penna F·i1·me .- Decreto n. 7149 de i de Feve
r eiro de 1879.- Concede-lhe permissão para explorar carvão ele 
pedra na sua fazenda Taquary, no município ele Paraty . 

' - \ 

Gustavo Adolpho da Savei?·a .- Decreto n. 7572 de 20 de De
zembro de 1879 .-- Concede-lhe permissão para explorar carvão de 
pedra no município ele S. Fidelis. 

Jo se Pin to de Castro.- Decreto n. 7573 ele 20 de Dezembro de 
1879 . - Concede-lhe p~rmissão para explorar fert·o no munici pio 
de S. Fidelis. 

Luiz Schreiner, Freh1·ico v on Hooul otz e Luiz Boulieh.- De
creto n. 7606 de 10 de Janeiro de 1880. - Concede-lhes permissão 
para explerar kaolim e outras substancias mineraes apropriadas á 
fabricação de porcellana. 

Bacharel Vicent e Iittett Baceltar Pinto Guedes .- Decreto n. 
7652 de 14 de · Fevereil"O de 1880. - Concede-lhe permissão para 
explorar ca1·vão de pedra nas terras de sua propriedade, no muni
pio de Angra dos Reis. 

Esla concessão foi ampliada á todo o Município pelo Decreto n . 
77000 de 4 de Maio do mesmo anno . 
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João da Silva 1ll[ontei1·o.- Decreto n . 7675 de 2S de Fevereiro 
de 1880.- Concede-lhe permissão para explorat· minet·a.es na ba
cia do rio Pira.pitinga, no Município de Rezende. 

Joaq"·Ím Emygdio Venancio da R osa, Jli[anoe l Joaquim 1V etto 
e Francisco da Fonseca L eal ArnaHt . - DecreLo n. 7823 de 13 
de Setembro de 1880.- Concede- lhes permissão pal'a explorai.' 
carvão de pedt•a e outros mineraes no Muni c i p io de Cabo Frio. . 

Esta concessão foi pro rogada pelo Decreto n. 8894 de 24 de Fe
vereir<,> de 1883. 

A ntonio Leopoldo da Si&va Cctmpista.- Decreto n. 7939 de 
Dezembro de i SSO.- Concede-lhe · permissão para explorar· ouro e 
outros mineraes no Município de Nova Friburgo, Comarca de Can
tagallo. 

Luiz Fortes ele B ustamante Sá .- Decreto n . Si43 de 18 de 
.T tmho de 1881. - Concede-lhe permissão para explorar ouro e 
outros mineraes no Município de Paraty. 

Alexandre Speltz .- Dect•eto n . 8358 de 24 de Dezembro de 
18S1. - Concede- lhe permissão para explorar metaes e mineraes 
no logar denominaào Ingahyba do Municipio de Mangaratiba . 

Dr. Fryderico 111[ aTinho ele A z evedo e Hem· i que Marques Lis
bôa.- Decreto n . 8449 de 11 de Fevereiro de 1882 . - Concede
lhes permissão para explorar mineraes no Município de Nova Fri
burgo . 

Barc'to d e N ova F' ribu1·go . - Decreto n. 8420 de 11 de Feve
reiro de 1882. - Concede- lhe permissão para explorat• minas de 
chumbo e outros metaes na Freguezia de São João Baptista , elo Mu
nicípio de Nova Friburgo. 

Francisco Rodrig~tes Arêas .- Decreto n. 8480 de 15 de Abril 
de 1882. - Concede-lhe permissão para explorar ouro , cobre e ou
tros minera.es nos Mun.icipio. de Campos e S. João da Barra. 

DI' . Antonio de Cas t1·o Lopes. - Decreto n. 8490 de 22 de 
Abril de 1882.- Concede-lhe permissão <pa ra explorar carvão ele 
pedra no municipio de Angra dos Reis, freguezia de Mambuca. 
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Felisbino Al(r'edo Guima1·ães e Antonio Jose de Oliveira Mar
ques .- Decreto n . 8591 de 17 .de Junho de 1882. - Concede-lhes 
permissão para explorar ferro, aço e outros minevaes no município 
da Conservatoria, comarca de Valença . 

Os concessionarios obtiveram permissão para lavrar pelo Decreto 
n. 8828 de 30 de Dezembro de 1.882. . 

Jo se Luiz de . Vasconcellos Parada e Souza.- Decreto n. 8650 
de 24 de Agosto de 1882, ...:.... Concede-lhe permissão para explorar 
ferro o outt·os mineraes no município da Conservatoria, Comarca de 
Valença. ' : · · 

Izaias Jo se Cavalcanti .- Decre to n. 8677 de 16 de Setembro 
de 1.882.- Concede-lhe permissão para e:rplorar ouro e outros mi
n eraes no logar donominado Seio de Abrahão, município de Nova 
Friburgo. 

O concessionario obteve permissão para minerar. 

Franci sco JJI[ arques T eiwei'Y'a . - Decreto n. 8702 de 7 de Ou
tubro de 1882. - Concede-lhe permissão para explorar mineraes 
combustíveis e outros nos municípios de Mangaratiba, ltaguahy e 
S. João do Princip·e . 

Vicente de Pau la Seabra e out1·o .- Decreto n. 8713 de 17 de 
Outubro de 1882. - Conc ede-lhes permissão para explorar ferro e 
outros mineraes nos lógares denominados Todos os Santos, S. José, 
Cachoeira, Exílio, Santa Rita e SaRto Antonio, no Municipio da 
Censervatoria, Comarca de Valença. 

A.'ugusto Rufino Fructuoso Gomes.- Decreto n. 9178 de 29 de 
Março de 1884.- Concede~ lhe permissão par !lo explorar ouro e 
outro~! mineras& no município do Pip!l.r. 



PROVINCIA DB S. PAULO 

LIMITES 

Esta Provincia confina ao Norte com a de Minns Gernes; ao Sul 
com a do Paraná e o Oceano Atlantico; ao Oriente com a do Rio de 
Janei ro e o mesmo Oceano Atlautico, e ao Oc'cidente com as Pro
vincias de Minªs Geraes e Matto Grosso. 

POSIÇÃO ASTRONOMICA 

A Lat, de S. J;lal\IO comprehende os parallelos de 19" 54:" e 25° 
1.5'; a Sl\a Lopg. fica entre 56° i0° 18' oriental do meridiano 
aj ustndo. 

CLIMA 

O clima des ta Provincia é temperado e muito semelhante ao da 
Euvopa. 

1.• CAPITAL. 

Municipio ...•......•........ S. Paulo. 

2• CAMPINAS 

3• SANTOS 

Campinas. 

Santos, S. Vi()ente e Con
ceição ·de It:mhaen. 
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(!,a TIETÉ 

Município .................. . Tieté. 

)) 

5"' ATIBAIA 

6• ITÚ 

Atibaia e Nazareth. 

Hú, Indaiatuba, Monte-Mor e 
Cabreuva. 

7• JACAREHY 

Jacarehy, Santa Izabel, S. 

8• LORENA 

José da Parahyba, Santa 
Branca, Nosso Senhora do 
Patrocinio e Cruzeiro. 

Lorena. 

9• ITAPF!TININGA 

Itapetininga, Capão Bonito 
do Paranapanema e SDra
puhy. 

:1 0• SOROCABA 

Sorocaba e Campo Largo. 

:11" BRAGANÇA 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bragança e Santo Antonio da 
Cachoeira. 

:12• GUATIATINGUETÁ. 

Guaratinguelá. 

13° TAUllATl~ 

Taubaté e Redempção. 

14• BANANA L 

Bananal. 

15• S. ROQU E 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. Roque, Una, Piedade, Co-
tia e Araçarigu;Jma. 
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163 ARÊAS 

Município ... . ... . . . ..... . ... . Arêas e S. José do Barreiros . 

» 

17• lllO GY DAS CRUZES 

Mogy das Cruzes e S. José 
de Parahytinga. 

18• S. CARLOS DO PINHAL 

S. Car los do Pinhal e Brotas . 

19• S. SEBASTIÃO 

S. Sebastião e Vi li a Bella da 
Princeza . 

20• CACONDE 

Mococa. 

2i a PI ND.Ai\lONHANGABA 

Pindamonhangaba e S. Bento 
de Sapucahy. 

22" S. LUIZ 

S. Luiz e CLmha . 

23• LIMEIRA 

•••• • • o • • • •• •• ••••• Limeira e Patrocínio das 
Araras . 

24• BA.TATAES 

• o • • o •••••• • o. o o o • • Batataes e Cajurú . 

25" S. SIMÃO 

Ribeirão Preto e s. Simão. 

26'' CAPIVARY 

Capivar y ·e Porto Feliz. 

27" TATUHY 

Tatuhy. 

28" AMPARO 

Amparo, Serra Negra c Soe
cor ro. 
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29• BELÉM DO DESCAL V ADO 

Münicipio H ...... H ........ . Pirnssinunga e Bethiem do 
Descalvado. 

)) 

30"' UBATUBA 

Ubatuba. 

3! a PAÜÁHYBUNA 

Parabybuna e Natividade. 

32ft s. JOSÉ DOS CAMPOS 

Caçapava e S. José dos 
Campos. 

33" XJRIRICA 

Xiririca e Apiahy. 

34,« IGUAPE 

• • • • • • • • • o ••• o o o • • • Iguape, Cananéa e fporanga . 

35• MOGYM!RIM 

Mog-ymirim, S. João da Boa 
Vista, Penha do Rio do 
Peixe, Mogy-Guassú e Es
pírito Santo do Pinhal. 

36• PIHACICABA 

Piracicnba. 

37" CASA BllANCA 

Casa Branca. 

38• JUNDIAHY 

Jundiahy e Itatiba . 

39" QUELUZ 

Queluz e Si lveiras . 

~Qn S. JOÃO DO RIO CLARO 

. . . . . . . . . . . . . ······ S. João do Rio Claro • 

q,.J_a ARARAQUAEIA 

Araraquara e Jaboticabal. 
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4:211 JAIIÚ 

Município... . . . . . . . . . . . . . . . . Jahú e Dóus Corregos. 

)) 

43" lENQÓES 

.. . .. . , . . • . . . . . . . . . Lençóes e Santa Cruz do Bío 
Pardo . 

4,4,n BOTUCATÚ 

Botucatú e Rio Novo. 

4:5" FAXINA 

Itapeva da Faxina, S . Se 
bastião do Tijuco Preto e 
Rio Verde. 

4:6• FRANCA DO IMPERADOR 

Franca do Imperador e 
Santa Rita do Paraizo . 

J ASIDAS MINERAES 

Alcatrazes.- Grupo de ilhas ao Sul de S. Sebastião . 
Segundo informações ftdedignas nas ilhas em questão encontra-se 
phosphato de cal tão bom como o das il bas do archipelago de Fer
nando de Noronha na Província de Pernambuco, e nos Abrolhos 
na de Dahia . 

A.piahy .-Este rio nasce na cordilheira que demora ao ori
ente do Iguape, e vai Jancar-se no Paranapanema depois de regar 
o Município de seu nome. Nas margens do Apiahy existem minas 
de ouro , as quaes tendo sido exploradas pelos primeiros colonos 
portuguezes que aportaram ao Brazil no começo do secuto passado 
acbam-se hoje abandonados. 

No Morro Desmoronado encontram- se pyrites contendo cobre e 
gangas de qua rtz branco, e no Morro Branco um metal côr de 
chumbo formado de finas veias escamosas e muito duras, qne 
resistem ao fogo e a todos os reagentes. 

O Morro do Ouro pertencente oo Município de Apiahy é igual~ 
mente mui rico, acbaudo-se as minas alli existentes em com
pleto abandono. 

Araraquara.- Possue mu-ito ouro na montanha e nos 
rios das Cruzes e Peracicaba. 

Batatal.- Este rio nasce na serra negra e vai desaguar 
no rio Iguape, nas vizinhanças do Iporanga . e do Jucupiranga 
E' rico em minas de ouro que nunca foram exploradas. 
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Botucatú.- Termo da Comarca de seu nome, na serra 
que demora entre os rios Tieté ao Norte e Paranapanema ao Sul . 
.!:'ossue minas riquíssimas de cobre de excellente qualidade. 

Bolmpõca. .- Esta montanha, cujo nome na lingua Gua
rany significa - montanha· de fogo -, não é senão um volcão 
extincto. E quando assim não fôrn, a sua configur:1ção perfei
tamente igual na base se ria bastante para convencer de que um 
chuveiro de lavas cahira, em qualquer tempo, do vertice hem 
centralmente collocado em toda a redondeza. Não é raro em 
noites de luar observar-se que vultos semelhando a forma de 
um todo de mulher, sej ão vistos á distancia nas fra ldas desta mon
tanoa desvanecendo-se depois ao mais !eve sopro da viração, 
Demora a montanha, em cujo alto existe uma especie de lagôa 
de forma arredondada, que não deixa a menor duvida de ter sido 
outr'ora a cratera de um'vo lcão, á margem do rio Ribeira , entre 
os Municípios de Iguape e Xiririca . 

Caçapava. - Este Munic!pio faz parte da Comarca ele 
S. José dos Campos. Possue minas de carvão de pedra. 

Cananéa. - Município ao sul ela Província, nas proximi
dades de Iguape. Na cordilheira que corre parallelamente oom 
o mar, existem minas abundantes em ouro, prata, cobre, estanho e 
outros mineirues . 

Capivary .- Este r io atravessa o Município de seu nome, 
na Comarca de Constituição . Possue combustíveis mineraes de 
excellente qualidade, já examinados pelo finado Dr. Bu l'!amaque, 
antigo director do Museo Nacional . 

Cunha. - Município primitivamente conhecido pelo nome 
de Facão, em consequencia de ser ass im denominada a serra que 
:J l!i demora, passando depois a ter a denominação que actual
mente possue em honra ao Conde da Cunha, por ter elev~do a p0-
vbnção á categor ia de Vi li a. Na serra ex istem abundantes jazidas 
de ouro, que fornm lnvradas em i6GO por v~ ri os handos de aven
turei ros , havendo ali i urna lagôn conhecida pelo nom e de - Lngôa 
Sêcca, em cujas margens um P<l dre que havin fugido dns cadeias 
de S. Paulo apanhára muito ouro, com o qunl presenteá ra a um 
escravo que o tinh~ ncompauhado, dizend o-lh e,- tomn esse ouro, 
-e apontando para a lagôa acc rescen tára - alli tens a tua for-
tuna . · . 
· O município de Cunha cçmfina com o de Paraty, na província 

do Rio de Janeiro, onde tambem presumo-se a existencia de 
grandes riqllezas mineraes -

Facão. - Esta serra é uma ramificação da dos Orgãos e de
mora nas proximidades do municipio de Cunha , e do de Paraty, na 
província do Rio de Janeiro. 

Em 1660 um bando de aventureiros, em brenhando -se pelas 
mattas, entregou-se ao serviço de mineração de ouro nas cabe-
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cei ras do Pmubn, e em nma lagoa co ubecida pelo nome de 
Ln gêu Sécca. 

F ll.•a:nca. - Comarca ao occiclenLe da pro vincia, nos seus 
limites co m ~ de Min :1s Ge raes. l\es ta comarca deseobriu-s e no 
anno de 1884 u mu 111\' T'a niJUo do nte de diamantes pequeninos e 
de muito bon agna, que e- Lá sendo Lraballwda por mineiros ·quu 
do di ve r as panes te m aill uido :lq uell as parngens. 

Em tod os os co!'l'egos que cort~ m o tar'l' itorio d,1 comarca exis 
te m Lam bem. ped rns p r~c i osns . 

. Guapur~u11duva.-Es te rio é connuente elo Ribeira: tem 
(i IJ r a ~as de largura e 7 leguas de ex tensúo . Possue lavras de 
ouro, que n5o l~S L:io e go t:ld~ s , nos ribe irões da~ Mortes, Pi lões e 
~a nt'A nn a, no can lin bo que seg ue de ItJO!'anga pHa <1 frel:( uezia 
de Pa ran11panenw . 

Gll.ll a raºoyava.- Sen a cli stnnte tres leguns de Soi'ocaba 
- Nella ex. i;;te uma j :~ zi da de prnta, e nas suas v izia iianças 
ou tra de ca rvão. A gTande fabri ca de ferro deS . .Toão de IJ:.lallemn 
de111ora-l he nas proximidades . 

lguape.- ML1n icipiu rl a coma rca de se u nome, nas pl'OXi
mi <.l<o Jo•s d a l11gàa c·Jnh eeio.J a pela denominação de • Mar Pequeno •. 
AIJundautes 111 inas de ouro, dHunbo e outras melu es e x.i ~ tem no 
r io Iguape, tJUe não lêm sido lavradas pelos res pec ti vo~ conces
sionari os . 

O r io lg n~ p e nasce no distr icto el e Apiahy e, fazendo voltas 
pela co n.lilheira na direc(!DO de Oeste para Nordes te, passa pela 
cidn cle ele ~e u nome, indo depois mi:; tLU'lll' s u~s ag·uas cem a do 
OCt' ilfi O . 

Em 1.G7!:l ex ped itl O. H.odri go Caste.llo Blanco regim ento para v 
ser v i ~ o dns respccti v as w i uns. 

lipane 11111a .- Este r i b e ir ~io ú aiU uente do rio Soroca ba, es
tanLlv ua sua margen1 e:;querda a~se nte a fab rica de ferro que 
alli existe . 

A minu ele fc1·ro conh ecl d ~ pelo nome d~ Guaracoyava ou 
Araçoiab:l foi descoberta em 1578 [) OI' Ail'o nso s ~u·dinh a. 

Expluracla em i i:IOJ . só em 1815 roi monlaç)a aqnel ln rabri cn , 
sob a i n s pcc~·ão elo lVl t1rquez de Pa lma. 

:lpiranga .- Es te r ibr irão dl'mora no lll i.lu icipio tle X.i ri ri ca, 
nas ·.r iZLUIHmças elas CiiCIJor. iras Curucol, Funil e Sete .Pecce~do s. 

No <~ r rai a l el e lpinm gD ex istem rica~ lnvras ele ouro, que estão 
abandon:odas, encon trando-se apenas res tos de forrnngão podn
gnica em denJ as Ja poLre sendo o terreno sil icioso ou arg il loso 
de di \' ersos matiz e:s . · 

I!_>o rang a .- Este r io tem 10 brnças de lnrgurn na sua em
bo~adu l a, e Lle fundo muito des igual e não se pres tn ú nave
gaçãu. Po~s ne lll i nas impo rtantes de chumbo c ouro, o gr11 ndes 
depositos de ca l de côr azulada . 

21 
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As minas ile chumbo nbrangr.m tres leguas em quadro, segundo 
affirma o Engenheiro -Luiz D'Orcl;~o, e achum-se visíveis nos 
morros do Churubo, Ag· uctos, Agudinho, Agudo Grande e cabe
ceiras do ribeirão do T~qnarassú; as de o aro exi:<tem ern terras. 
que outr'ut'a pertenceram a Ulll tal capitão Francisco Luiz. 

A freguezia de lj.JOranga está assente á margem direita qo rio 
e é vizinha do districto de Apiahy. 

Itapetininga .-Município proximo ao de Itú, 12 leguas 
pouco m<lis ou menos ao Sul de Sorocaba. E' abundante em jazidas 
de ouro, que não têm sido lavradas. . 

Itàpeva da Faxina.- Neste município descobriu o 
cidad;~o Urt~s E111igdiu N•;gueira de Barros, pelos annos de 18M 
ou ·IS~f>, um bonito diam .nte; e tendo sido submettido á analyse 
o ca,;calho em que fora encontrada essa pedra, reconheceu-se ser 
abundante em outros mineraes de valor. 

Itapitinguy.-Este monte demora no municipio da Ca
nanéa ~~m frente ao Jogar conhecido pelo nome de Estaleiro. 
Passa por conter grande ri4 ueza em ouro, segando é voz gera 
entre os moradores daq uellas parag-ens. . 

Itapitininga.- Esta comarca possue minas de ouro, 
carvão de pedra, petroleo, aspbalto e naphta. 

As jazidas earbouiferas existem em terras do cidadão Delphino 
Vieira de Medeiros. 

Itararé.- Este rio demora na freguezia de S. Sebastião 
do Tijuco Preto. Possue minns de canão de pedra e outros 
mineraes, tanto no leito e margens du .mêncionado rio, como nos 
terrenos circumvizinhos. 

Itimerim.- Este rio demora no município de Iguape. Nos 
terrenos que lhe ficam nas adjacenc1as existe uma mina de cobre, 
que parece ter sido outr'ora explorada. 

Itupava.-Este logarejo demora nas vizinhanças de Soro
caba e do murro AraçoiDba. Alli exb;te uma mina de prata, que 
acha-se abandonada h a quasi dous seculos, tal vez por ser cousi
der;Jda de pequena eriq ueza. 

Jaguary .- Este ribeiro nasce na serra que dá para os 
. lad@s do Pieú na Província de Minas, e vni dPsngaor no P;lrallyba, 
proximo a s. José dos Camvos. Possue minas de ouro, que a111da 
não rorHm exploradas. 

Jaraguá.- Esta serra demora nas vizinhanças de S. Paulo, 
quatro Jegnas pouco mais ou menos, eéabundantissima em oaro. 

As. mmns que alli existem foram descobertas em i590 por um 
tal Affnnso Sardinha. 

O ouro enconLrn-se no casC<llbo, coberto por. uma camada de 
terra de alluviã >de côr Vt~ 1 · melhu ferruginoza. 

O Barão dr Eschwege na sua obra - Plulo Braziliensis- faz 
menção dessas minas nos mesmos termos acima expostos. 
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Joàparanduba. - Rio entre o dos Pilões e Pedro 
Cui.Jas, na ribeir·a de Iguape . Possue minas riquíssimas de ouro e 
de outros metaes. 

Jucupiranguinba. - Este rio desagua na ribeira de 
Iguape Possue. minas imiJortanLissimas de ferro superior ao 
de Ipanewa, e algumas de chumbo. 

Juque1·y. - No morro do CabPJ!o Branco existem jazidas 
de ferro de supe1·ior qualidade, que nunca foram exploradas. 

Juquiá. - Este rio desagua acima de Iguape 19 Jeguas e 
dista 11 do rio S. Lourenço. Possue minas importantíssimas de 
ouro, que estão abandonadas. 

~t:ort•o de S. João. - Este morro demora no muni
cípio de Iguape e é um dos braços dn serra da Cadeada. POtiSUe 
granito, ;:neiss, qu.rrtz, feldsteiu, porphydo, e schistos argillosos 
e sili riosos . · 

Os frades da companhia de Jesus estabeleceram neste morro 
grandes lavras, que com as de AiJiahy der~m Jogar ao estabele
menlo de uma C.JSa de fundição em Iguape, deveodo·se acre
ditar, á vbta de escriptos deix.auos por elles, qne em todas as 
serranias daqnelle município existem immensas riquezas em 
prata, cobre, estanho e outros metaes . 

Onça.- Deste rio remetteu o naturalista Cal'los Rath ao an,.. 
tigo director do Museu Nacional, Dr. Burlamaque, amostras de 
ex:cellente combustivel mineral, que, tendo sido analysadas, 
foram julgadas de boa qualidade. 

Paranapiacaba. - Nesta cordilheira existem minas de 
ferro e estanlro, no espaço que vai de Tieté á Mogiguas,ú, segundo 
allirma o aLbade ReinbarL, na sua Histor-ia Philosvphic,t de 
S . Paula. . 

A cordilheira de que se trata separa o município de S. Paulo 
do de Santos e é um braço da serra do Cui.Jatào. . . 

Pederneiras. - Neste rio existe excellente combustível 
mineral, segundo as annlyses feit<IS pelo Dr. Burlumaque, antigo 
Direclor do Museo Nat·ional, ern umas amostras que l.he foram 
remettidas pelo naturalista t:arlo~ R11rth. 

O rio de que se tra~a é um dos braçqs do Tieté. 

Pedras. - Este rio desagu~ no Ribeira: tem cinco leguas de 
extensão e quatro braças de largura . Possue pedras graníticas. 

Pedro-Cubas:- Este rio demqra ao sul da Jporanga e 
des., gua no Rii.Jeira. E' ri co em minas de ouro e ou~ros metaes . 

Pilões .- Este rio é confluunle do Ribeira: tem 10 leguas 
de extensao e 5 1./:2 braças de largura. Possue antigas e rü:as 
lavras de ouro. 
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Ribeira.- Este rio nasce nas senas elo mumc1p10 el e 
Curitiba, p;~ssa pelo di ~tr icto de lguape, banhn Xiri rica, e vai 
lançar-se no oceano. Possue miuas de onro, chumbo e outros 
m et~es preciosus. 

Ribeirinho .- Este rio msce no Ribeira, munir.ipio de 
Apiat.y. Po:;s ne lavras antigas de ouro no br<1ÇO Santa l'Uta, 
Sant'Anna e Loren a. 

O rio n<1Sr~e na fazenda dos Porcos, nos Cam nos Geraes ; tem de 
barra 1,1Hí bra~,:as de Iarg nr~, duas de fund o, bem nss im dous 

· canaes Wo fundo~, que deiX<Jffi en trar qualquer nuvio. 
R. 'o das Lavras. Diamantinas. - Este rio é na

veg;JVel n pena~ por espaço de 1/'f de legua, e at ra vessn urna ex
ten~ão descon hecida, Segundo nllirma 1n os habitantes de Ap iahy, 
neste rio exi~tem lavras di11man tinas e minas de ouro que se 
acl1am aba ndonodas. 

Rio do Morro Escallvado. - Este rio perco rre o 
territorio de ApitJ IJ y, possue sete leg uas dr, extensão, e é nnvegavel 
por esp :~ ço de duas apenas. Possue antigas luvra s de OLHO que 
es1ão abandoo~das. 

Rio do Peixe .- Neste rio existe uma riquissimn mina 
de ouro que cou1e~·ou a ser ex plorada pelos primeiros colonos 
portuguezes qne vieram para o Braz i I. 

O rio do Peixe demora na comarca de Mogymirim. 
Rio S. Lourenço .- Este rio dista H J eg-u~s da foz do 

.TLHJUiá, na~ce no uiUnit; ipio de Ita.pec1> rir:a e desagua no Ju· 
gunyaçú. Possue minas nbundantissimas de OL1ro, que nunca 
foram exploradas. 

Rio Verde. - Nas marg-ens deste rio, o ro1lSelh eiro 
:Martim Francisco HiiJeiro de Andrada, em urna viagem que J'ez 
ás minas da província, encontrou granadas e outr:1s pedras 
preciosas . 

O riu de que se trata demora na r:omarca de Faxina . 
S. José de Barreiros.- E~ te município faz parte da 

comarca de Arêas . Po~s ue minas impurtantes,de carvão de pedra. 
S. Sebastião.- Termo da comarca de S<mtos, em uma 

ilh a que lhe Jit:a :10 norte . Possue ndnas de ferro de superior 
·qualidude . 

S. Vicente.- Vi li a pntiga da comarcn ele Santos . Possue 
minas abundantes em ouro, estnn ho, bismutho e outros mett1es, 
sendo <~S jazidns de t•stadho clesco!Je rtas por uns ear;ado1·es que 
andavam errantes pelas matas do município no começo do seculo 
passado. 

Santo Amaro.- Neste mume1p10 existem jazidas de 
feno de superior qualidade. 

As minas demoram pou co distante do rio dos Pinheiros e foram 
lavradas durante o dominio hospauhol . . 
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Sapat ú .- Este r io demora no município de Xiririca e é 
abundo~ n te em ferro e outros metnes preciosos . 

Serra de At~:irlaSa.- Esta setTn demora nas pt·oximi
dad e,; do morro da Vigia, no municíp io de Jg-uape . Possue cal 
primiti va, schtslos-siliciosos e fi ldstein-porp hydo . 

Taquarussú. - Este ribeirão demora nas immed iações do 
r io lptl l'anga. E' <1bundante em chumbo, segLwdo affirrna o en
genh ·~ iro Luiz D'Ordan. 

Tatuhy. - Município da comarca de Itnpetiniuga, nns im
media ~ões de Soracaba . O engenh eiro meta ll urgico J. H. Brede! 
descobriu carvão de pedra nos terreno~ deste município, quando 
alli andou em trabalhos de sua profissão. 

As minas de ca rviio existem nas cabeceiras do rio 'fatuhy . 
Taubaté. - Comarca importante, á rna1·gem da estrada 

de ferro - S. Paulo e Rio de Janeit•o -. Possue minas importantes 
de otuo e carvão de p edr:~ , que não têm sido exp loradas . 

Tieté .- Este r io nasce na se rra do Cuhatão e atravessa 
a cap ita l da pi'O vincin . P,> ssue onro, estanho e outros meta es, bem 
assim combustíveis mineraes de excellente qua lidad e, seg unJo 
as an alyses feitas prlo Dr. Bur ln maq ue, em umas amostras remet
tida s pelo naturali sta Carlos Rarth . 

T .ijuco de D e nt.ro .- Es te ri beirão demora ao sudoéste 
de Ap1a1J y . Possue jaspe Hlltal'ello l i,;tr~ do dP. vrrm elll o, pedreiras 
porosas e outra precios idades, como ill<Jrmore igual no de 
Carrara, de eôr muitíss imo crys t~ l ina. 

T urvo.- Esle rio demora no município de Igunpe. Possue 
fer ro superi or ao de Ipanema, e Lambem chum!Ju. 

Ubatuba.- Comarca ao Norte, lim itando eom a província 
do Hio d,\ J :~ o e iro . As minas de ll lll'O e outros me taes existentes 
nes ta comarca nã0 têm sido exploradas. 

V apurun duba.- Arrain l e :·ibeirão á ma rgem direita do 
r io Hi il tJ ira , no mun icípio de Xil'irica . No at·raial encontram-se 
vestígios de grande mmeraçã iJ de ouro. 

O con~el h ·· iro M<.~ rLim Francisco R'i beiro de Andrada, visi
tando essas mi nas em 1805, applicon-l hes o dístico de Virgílio 
Cmnpus ttbi Tr oya f~1 it . 
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APPEND.ICE 

Mineràlogia 

c Ha minas de ouro, prata, cobre, ferro, enxofre, pedra hume, 
mag·nete, pederneiras, pedra CH icare.a, granilo, J)edra de amo lnr, 
dita a11ar, tabalinga, rubins, diamantes, e diversidade de outras 
pedras preciosas. » 

(J.l!fanoel Ay1·es do Oazal. - CoR OGRAPHIA BRAZILICA.) 

« Esta província possue crystaes de rocha, agatbas, calcedonias, 
coralinas, ouro, prata, bismutho, chumbo, ferro, carvão de pedra 
e outros mineraes. • 

(.Toaqtâm 1.l1anoel de J.lt[c~ceda.- CORO GRAPIIIA no B P.Ar.IL.) 

< Ouno.- Propriamente nesta província só são conhecidas ns 
minas de .Taguaró, rio do Peixe, Paranapanema e Iporang11. 

CHUMBO.- Só são conhecidas as de Iporanga, Sorocaba e 
Iguape. 

FERRo.- As montanlws do Araçaiaba, em Sorocaba, são de 
riqueza extraordinaria em ferro magnetico. 

Está alli estabelecida U)Ua fabrica bem m9ntada sob as vistas 
do governo geral. 

Ha igualmente em Santo Amaro jazidas de ferro pouco adiante 
do rio Pinheiros. No tempo do dominio llespanhol, alli houve 
uma fabrica. · 

Na margem do rio Juquery está o morro do Cabello Branco, 
que tem depositas de ferro. 

CARvÃo DE PEDRA.- Tem-se descoberto diversas minas de car 
vão de pedra. As mais conhecidos são as de ~ritubaté, Caç::~pava, · 
Tatuliy, ltapetininga e S. José dos Barreiros.}} 

(.Joaquim Floriano de Godoy. - GEOGRAPFIIA DA P ROVINCIA DP. 
S. PAULO.) 
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c 1\fiNAS DE CHUi\ffiO DE lPORANGA.- As minss de chumbo do 
Iporanga são r.al vez 11s mais importantes deste metal que por ora 
se conhece em lodo o l111 per i o. 

A lllllln, ,,u, pelo menos, os indicios ua sua existencia, d~tam 
de 18a2; sómen le em 18.>7 é que se teve mais alguns esclaJ•eci
mentos quanto á sun in1portancia. 

:-Je;?"unuo presu111pçào do eng-eo heii'O Luiz D'Ordan, estas minas 
occllpam nmn ~llperfieie superio1· a tres leguas qm1dradas. 

Nt1tam-se algumas ve ias <to rnet;d nos ~egu intes pontos: Morro 
do Cb umbo, morros Agurlos, Agudiuho, Agudo Grande, e bPm 
assim na~ cabeceiras do Ribeirão do T:tquarm. ú. As veias dos 
pontos prime iramP.nte notildos correm nas direc~,:ões OSO e E:NE. 
As dn ribeirão do Taquarus~ú correm . na direcçào ONO para as 
caber:e iras do mesmo ribeirão, e ESE para o Boqueirão e as Sete 
Quedas, logar onde tamiJem nota-se o metal de chumbo. 

Além dos pontos referidos, abe-se que exis tem muitos outros 
onde a pre ença do chumbo justifica a existencia da mina. 

O mineral dr. chumbo destas minas é o sulph ureto ou galena, 
estado em que mais commurnmente se encontra este metal. 

u mesmo eng&nheiro O'Ordan é de opinião que n;1 mesma loca
lidade existlim ricas minas de ouro, e que ellas foram mal lavra
das . Suppõe e: le ainda que as lavras das minas de chumbo devem 
offt>recer vantagem por este lado, porqne o ouro que fàr encon
trado ao mesmo tempo, deve pagar uma grande parte das des
pezas. 
· Os meios de transporte das min~s até Iporanga são assaz favo

ravcis, pelo q11e alfirrn~ o Sr. D'Ordan. Por terra existe um 
c::~minho. que, com pequenos reparos, offerecerá um transito 
muito favoravel, sendo toda sua extensão quasi plana e sem 
obstaculos. 

Por mpio da agua existe um ribeirão que já deu passagem n,a 
descida a algumas pequenas canôas carregadas de pipas jle 
aguarden le . 

Este ribeirão pó de ainda ser melhorado, removendo-se as pe
dros soltas que nelle existem, e fazendo-se convergir as aguas de 
outros ribeiros, isto é, aguas outr'ora desviadas do ribeirão 
princip;d pitra mineração de ouro. 

Em ultimo logar se fallará da ribeira que vai da freguezia do 
Iporanga alé o porto de Igu:1pe, que é navegavel por canôas de 
certa lntação, e qne mPihoi' se 1omará ainda, uma vez me lho
rada· algu11135 cachoeiJ'<tS- As terras onde existem estas miq.as 
são fcrtilissimas, offerecendo ass im abundancia de mQttns e ma
deiras de cunstrucçiio. Póde-se obter a cal da ganga mesmo do 
chumbo. Encontra-se tambem em muitos logares argilla em 
ab undancia. • · 
(Pa~tlo José ele Oliveira.- MEliiORIA ANNEXA AO RELATORIO DO Mr

lliiSTERlO DA AGRIOULl'URA ,) 
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< ANTmtAClTO.- Em ftapet iniuga; idem marge m do Cap ívary . . 
CARVÃo DE PEDRA..-: Maq;em do Capivary ; irlem, ma t•gem do 

Tielé. 
ScmsTo mruMrNoso.- Vizi nlHJlll{;>s de Sorocn ba; idem em 

S . João d·:: Ipancmn ; idem nos t:nmpo~ de Caçapavn ; idem, em 
Pirupora ; idem, em Tatuh y ; idem, em Guar y . • 

( Lc~d isla;tt ele 'so1tzá, i\{,~ lla I\. e,tto .-Mr-:i\101 I A SORRE os :orrN~PoA I'S 
COM BUSTIVP. I S DO BL1.A'l.II •. ) 

Car·tas l.~egias eJU que se l!'eco'inmenda aos 
.juizes_. vereadores e procll.llra.dores da ca.
Jnara de S . PauD.o a descoberta de .m.inas 

< .J uizes , vereadores, procnrauor da Çnmnra da vi lla de S. Paulo. 
Eu EI ·Rey vos envio muito >a udat: Depo is que tom ei pos-e des
tes meus Reinos, nen i1Urna ont!';l cou>a mais desejo senão que 
meus va~sa ll os logrem as utili dades qu e lll e podem Faz.Pr alt<Iu
çnr um feli z neg·oc io ; e porque poderão v ir a t1!r os moradores 
de~sa eap itnnia st se appli carem !lO desco br imento clns minas qne 
tanto se desej<I, fui se rvi do enviat' a elle Agostinho ·Ba rballto Be· 
zerra, con~ i d e rando ser natur;~ l deste E~tatlo, e q11e como tal 
mos tra part icular desejo dos augmtmlos rl ell e, pois a exper ieneia 
que ten ho do bern qu e ;~té agora me h t1 se rvido , me f;~z co n!lar 
que assim o f~ráern tudo o que lhe enca rrega r. E lle vos di1·á o 
qlle convém para es te cll'e ito, e vos ellt:Ommt<ndo vos ex punll aes 
e ~u i m e i s a tratar dell e, sendo cu rto qu e se cunôeg uir o flm vos 
hei rle fazer honrns. mercês que rne nterecerdes , e utnito·e iiJ pa r
ticu lar aos que neste se rviço se assignalarem, l'nzend o· O:i accres 
sonl.ar nos ollic ios e Jogares que furem necessnr ios [~ara a boa 
adminh,tração das minas, segundo a qualid~d e de cada um, e 
conforme o zelo qn& mostrarem nes ta di ligencia que a todos c a 
cada u m em particular hei de remunerar. ,, 

Lisboa, 27 ele Setembro de i634. - HEI . 

< Manoel Rod ri gues de Olivei t·a. Eu, o Pr íncipe, vos envio 
muito saudar . Pe lo p3pel inc loso entendereis o que aiJU Í me 
represi>n tt'U pe~~011 ze losa do meu serv iço , e po 1· ser tanto em 
beneficio de min iH1 F:1zEmd11 e augmento de m e u~ v ~1ssal l os: Me 
p~rPcen or·rJeuar-vns cob'1o faço e aos ca pi tiil-.·s· mórP~ e eamaras 
das vill ns dns t•apita ll i::ts de S. Vicente, S. Paulo, Itn nh;Je lfl, Para
nn~nfl e·Parnnhyba IJUB vr. ndo torlos ~ 111 e~m~ pi 'Opo.; La e ouvindo 
ao~ povos , ;·1ssentcm1 o nwlbnr modo que pareeer, pnra que a 
f" br i1·a rlo ouro das ll.lvn gens se cont it ttle e vá em augrn ei:tto, 
dispondo vós e os capitftes , e cama ras este neg·ucio de rna neira 
que l.enha que vos ngradecfll', elegendo pessoa de sa tisfação para 
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que adminioMe neg·ocio de tanta importancia, ao que terei 
respeito para lh e mnndal' fazer a mer~ê que houver por br~ m. 
ouv in rlo- vos nell e :rs pesso~ ~ re fr~ rid a~, co m cuja inl e rvenç:ro, se 
entend,! si poderá conseguir mellr or este cstoiJeler~im ento, e do 
que nisto oiJrard es me dareis co nta com tud:J a mir.:deza, e si 
procnr:~ndo-se min<~s dr:. bela, ~e p•1derá descobrir, e o que IJHrt!. 
es te effe ito será necessario q u~ ndo ass im s rlct:ed<J, e fio de vosso 
zelo, que neste particular pon ll aes toJo o cuidado. » 

Escripta em Lisbôa a i!t, de Abril de 'l67J .- P?·i.ncizJe-

PAPEL .A. QUE S i;; REFERE A CARTA SUPRA 

• Pelas noticias que ba de que nns capitnnins de S. Vicente, 
S. Paulo, Jrnnb ~em. P<ll'nrw~n~ e Pa rnnll yba do districLo do Rio 
de J1meiro , hn em todas ouro de lnvaLrem entre os m;ds met<Jes 
que nellas mostrou a ex peri encia nos an nos p~ss :~ dos em qn e 
J'onrm adrninistr·;rdores O. Frnnr•isco de Snuza, Salvad11r Corrêa 
de Sá, o velho, seu filho Mflr'tim Corrêa rle Sá, e seu neto 
Salv:rdor C:o rTe<r de Sá e Br.n rev id e;;, e com aozencia de;;te ultimo 
se prrder quasi de todo a a~s i .;tpn c ia elos min eiros de la vagens, 
trnt:mdo f'Ó rins lavoura.- e jornada do ser lão. pr·rdendo :1 F'•zenda 
Real 9 ltJcro dos quintos que nn prc'sente niio rende qua ' i nadl:l, e 
convir tornar- se a enlaiJohr r a dit<l l:w;r g·e rn, deve Sua Alteza ~er 
se r v ido ordr•na r aos C;t pit:'iPs-rnóres dnq or,ll:rs capit:m ias <JSs isram 
eom sr:> os lnrlios e os que houver·em nas aldeias de Sna Alteza 
para que cont inue e se torne ao l~en e li cio d;.rs ditas minas, 
nomeando pe,so:r que a :Hlministz·e e se obr·igue a p>~gar a c:rda 
um inrlio ~ e u ~a lnri o na fórma do r, tylo , dando-lhe ft1rr:1menta 
e o mais qu e para o rlito bPneficio fàt' necessario, para andarem 
n ·rs ditas mina s, na fórma que os capitàes-rnó res , carn:rrns e povo 
as>en tnrr m 1•ara que sej:r c"ntinuo e~ te se rvi ço todo o nnno, 
mhndando eserevet' Sua Altrza ao Provedor da F"zr>nda do LHo 
de J11neiro, como Administr·ad"t' que é d:r s minas e aos cnpi tii es
móres e camaras das ditas vi ll as aju~ tem como melhor lhes 
parecer e se assentar, repartindo as ditas cam~ras os lnrlios, e 
os administrflrlnrPs das aldeias de ::iua Alteza aLJ uelles necessarios 
para este bPneficio, que se enc,cr regara m as pes~oas que as 
ca marns elegr·rem, ou que tenhRm eabed;1es para fnzer esta 
despr za pelo renrlimento elas ditfls mina~. e que por est::~ assis
tenc.in lh e f:tr :í Su:~ Alteza para que avi,ariio o Provedor da 
Fnzenrln, Capitiies-móre~ e Carna ras o que ni!;to se obrar para 
lhes 'll,Q"nHl ecer·, e qu e n•' sle negul'io ouviram t::~mbem ao Provedor 
Manoel R11dri!!·ues de Ol ivei ra, com ct1ja intervenção se pod erá 
co ntar pt-r es te npg·ocio, na melhoria que -parecer, o que Sua 
Al t ·za el eve mandar obra r com tncla a brevidade, pois redunda 
em beneficio dos vassa llos e rendimento da Heal Fazenda. » 
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Regi.nl.ento das minas de Iguape e Cananéa 

« D. R0drigo C~stP. Ji o B l ~nco, Fid~ J g·o da Cnsa de S. Alteza, 
como P1·ovedor e Administrador Geral das minas da l:l.epar ti ção do 
Su l, etc., etc . 

urde no an Provedor da vi ll a de lguare e Cnnnnéa, o c~p i tão 
Mannel da Costa, ou a quem fôr snccedendo no dito posto, que 
g uarde e faça gunrcl~r este meu Regimento, e en tabo l11mPn lo que 
se ha de usar em o descobrimento de prnt-1 e ouro que est iver 
descoberto, OLl se fàr de~cobrindo, por ordem de Sua Altezn que 
Dr: us guarde, para por o quo tocar i1 minns, em aque lla fó rma 
que me~ i s conveniente fôr ao seu real servi<;o, e bem dos seus 
vassu I los. 

1. o . 

Toda a pe~soa de qualquer qun li dade que seja, que fôr ao 
sert[IO a descubr iJn ent,,, ser~ ob ri gada á levar mi lh o, fe ijão e 
mand ioca, para poder raze 1· J.l lantas, e deixa i- as plantauas, porque 
com esta diligencia se poderá penetrar os sertões, que sem isso é 
impossi vel . 

2. o 

Será obrigado,o descobr idor de qualquer mina que seja a re~ 
quer~r uma ao Provedor que assistir nesta j urisdicçào do ·theor 
segu1nte: 

• Diz Fuão que elle descobriu uma mina em ta l serra ( á qual 
porá por nome o s~n to ou ~a n ta a que tiver devoçno) qne se lhe 
dê para lavra i -a, e provada para dar 5° a Sua Sua Alteza. E o 
dito P•·ovedor lhe porá por despacho- Dem -se-lhe 60 varas. E 
vorá io Escrivão hora, dia, mez e anuo: e logo em continente 
irá o dito Provedor ao dito serro e fará a medição das qi tas 60 
va raf;, e depo is dt·•ll as medid~s, mPdirão out ras tantas para Sua 
Alteza, ficando ob rigndo o descobridor a nomear a mina de Sua 
Alteza aonde lhe parecer qu" Sl:'rá demais Jncro; e Jogo (serro 
aba ixo, ou serro á r iba) irrí clHndo por pe ti t;ÕHS com o mesmo 
de~p .. cl1o ac ima) a todos aque ll es vassa ll os que peçjirem por si, 
ou por seus pmcnrarlores. rnedi nrlo· a cada um tiO varas, com 
dec l::mt(·âo que ao dPscobr idu r se darfio de mn is das 60 var<~s que 
se Jlle tiuharn daria, se lhe da rá 0111iS L10 var11s na parte onrle ped ir 
pqr soa pet i ~·ão, e"' podP I'á lnv rar sern vende i-as; e serão obri
gados a lavnll· ~1s ditas braças; e e,;tnn"do devo lutas de ::lO dias, 
o Provedvr as poderá dar a outro que lhe l.IS pedir por sua pe
tição . 

.3.o 

Outrosim, possa ter mina todo o satJerdote de habito de S. Pedr.o, 
ou c!erigo com declaração, que passando anuo e dia, a venderá 
pelo preço que Jor sua vontade. 
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E assim mais ordeno que, depois das varas medidas, si alguma 
pessoa de qualquer qualidade que seja fôr lavrar ou tirar ouro 
de alguma datn qne estiver d11da por petição, será condemoado 
em pena devida ; averiguando- e que o .fez com malícia, cnhirá 
em pena, e não o se ndo por malícia, se averigull!'á o que tirou 
e o reporá a seu dono na dita mina, por se ter obse~vado que 
todos os poderosos tiram aos pobres com seu poder as datas que 
se lhe dão em nome do Príncipe Nosso Senhor_ 

f),o 

Ordeno que nos ditos minernes que se descobrirem não valha 
a oitnva ele ouro mais que um c1·uzndo ; e o que se averig-uar que 
a vendPU, ou comprou por m;lis, ser:í degradado pnra os R1·inos de 
Angola. por tempo de cinco annnos, e seus hPns ~t>rflo tomados 
para n Rr.nl Corôa, e depoi~ de trnido o ouro á ca~a do 5°, e pa
ga ndo a Su11 Altrza o quP lhe toca, poderá vender pPlo prrço que 
CJuizer, vistos os descaminhos que tenho averiguado ha em se não 
pagando o õ . " 

6.o 

Ordeno que, passando 20 leguas de qualquer officina, qualquer 
pessoa de qualt)Uer qualirladc que seja com ouro em pó, será a 
metade para o qur o accusar e a o ti tra mel~de se metterá na 
caixa de Sua Alteza, e o dito corra em pHoa de virlã, e perdi
mento de bens para a corôa, com condição que ha ue constar que 
não levava o ouro a casa do 5°, e que levava desemcaminhado sem 
pagar f)as . 

Ordeno que não consent irá o Provedor que bajn no miueral 
nenhum ourives, com pena de dez unnos de degredo para An
gola si usar do dito officio; m:~s nas vil las e Jogares poderá ha
ver; e s i se averigu;H' que fundiu oum em pó, tHrá prna de 
vid<l, e toda a ohra que fizer de ou r·o quinlado, será ob rigado a 
leV;Il' clülllte do ProvPdor á barr:.~ , ou barras, e as pesará. e depuis 
da obra feita, a tornaní a trazPr ao dito Pr11vedor p· ra tornnr a 
pesnr, e o ouro que snbejar o tornará a fundir na officina, e lhe 
porá o cunho Heal, sem pagar f>os, pois já o tem pago. 

E par11 sr. não divertirem os quintos qur. se elevem á Pazenda 
Re<d, _mandei faz ··r e~te Reg·im ento, o qu:d Provedor Lerá cuidado 
em dar ext"Cuçiio tão intrir:lm t· ntc como nelle se contém , e m:1ndarâ. 
registrar nos livros da F<~zentla Real a onde tol'ar; e para clareza 
o mandei pns,;ar e por mim assignarlo em a Vil la ele Iguape aos 22 
dias de Mar·ço de 1679 aonos, e eu João da Maia, .Escrivão da Fa
zenda das Minas, que o escrevi. • 

(Dom, Rodrigo Oastello Blanco) _ 
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Minas de rerro e estanho 

• Ah i se podia ta"mbem explorar com grandr. utilidade as abuu
dant,•s mina de ferro e es t<llrho que se acham entre os rios 
Tielé e Mog-i · as~ú na cordilheira de P111·anapiacuba a quatro 
Jeguas de SuroG;,ba. • 

(llbbc~cle.Reinhcwt - Hrsl'ORIIA Pflu.osoPmcA Dll S. PAuLo.) 

~lina de f'erro de I11anema 

MTNERAÇÃO DE FEHRO E CHUMBO 

dllm. e Ex:m. Sr. Aqu i chegou a es ta vi l! a de Santos Do
mingos Ferreira PereiJ·;r, e seus 'ocios que me aprese ntnram a 
cart11 el e V. E x: . de 28 de Feverriro de -171)f> com as cóp i:~ s da 
Cartn Rég-ia esc ripta ao Conde de Bobadell a na data de 8 de No 
vembro de '17ti0, pelns quaes cnn~tu que SLw M;~g,Jstade, que 
Deus gua rde, fa zendo-Ih'~ mercê do privileg- io exclusivo por 
tempo de 10 l!nnos, é se rvid o eonceder-lll es que possam minerar 
fr- rro e chumbo n<~ s terTns rl esta Capituni11, e nella es tabelecer 
fubricns pr,ra cald ear o dito ferro. 

Como tinha j li faltado com elles no Rio de Janeiro lhes parti
cipei logo que ch0.·g,u·am algumas inform a\:ões que tin hn adqui
riu o a r.~ t ,; res peito de algunss itios em qn e havia pedras, que 
se supp unh nm lerem r11Hil1~-'lla s fie que se ex tral 1e Q ferTo, as 
qun es suem jurrt11 á villa de S. Sebastiilocom lwns fund ., mentos, 
comn elles rne~mos enlenderam de se pre!' umir serem das 
me, mas que procurav;1rn :e os exped i com e~te intuito, pas
snndo-lhes as ordens necessarias não só para que os niio pertur
bn~sen r nos sens desc,•brirnentos, e nas suas ex:periencias, mas 
ta m lwm par a que se I hes désse to ela a ajuda e favor, seu do 
preciso. 

E' o que no r ora se me offerece informar a V. Ex., sobre este 
particular. • 

De<.1 s Guarde a V. Ex.- Vi l! a de Santos, 22 de Agosto de 1.761>. 
-lllm. e Exm. Sr. Conde de Ueiras .-Luiz Antonio de Souz c~ . 

FERRO DE SOJ\OCADA 

" Illm. e Exm. Sr . - Remetto a V. Ex., a amostra do primeiro 
ferr0, que Dorning·os Ferreira Pereira, tem principiado :1 tirar 
junto á vi li a de Soror.aba, des ta Capitania; as utilidades que se 
podem seguir são muitas, e incompar·aveis, e bastaria para ellas 
se rem gr<:~ndes, o poderem dar o ferro necessario para o tra
balho dos mineiros. por ser es ta uma elas maiores clespezas que 
l'azem. 
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Restn-me exam inar si o monte, tem quan tidn de necessnria 
para pt'odnzir JJo r mu itos anuas ; e jnntamenle c0m o mesmo 
Dond11 go.; Ferrrira, o 1110do de e·L;oi.Je lc·t.:er ;1 exLracçi.io dclle 
co m mainre~ forças do que ao dito eu não considero : eu terei 
de tudo muito cuidado cumo sou oi.J ri gadu• . 

Deus Guard e a V. Ex.- Snn tos 9 de Dezembro de 176o.
Illm . e Exm . Sr . Conde de Oeiras. - Luiz Antonio de Souza . 

. 
• O morro chamado v ulgarmente de ferro, ou de At·nç1yavn 

cons ta de Lres c· abe\aS principat·•s, denomitutdas JJPlos l <tv r ;odure~, 
morro Vermelho, utort·o de Ferro !Jropriatnente t.litll, e morro de 
Aroçoy<~va , e alétn de ou tros muitos j ugos que fazem tambPm 
parte do toda es ta grande montanha ; ell es s;io cJ rtndos !Jilr 
di:fl'l:lren tes qu ebrarJ;c s e v:d les, Pntre os quaes o print.:ipal é o !'hn
mndo d<ts Furnas, centro de todu o morro ; sua dirc·c~·iio é quazi 
norte-sul , e cc•n,ta na maiur ex tensão ele duas leg- uas pouco tu ais 
ou menos. Jtstá distante tres legnas ela cidade de So roc!tb<t. O 
gnmJ e v~ ll o das Fu t'nas, qu e <l ista me in Jeg ua elas marge ns do 
Ipanemn, 011d e a meu ver se devem t•stabe lccer as l'l:l rr;•ria s e 
não nu correg o du antiga fabrica, es te v:1lle e as ·encos tas do l'a
bPço já mencionndo, e de ou tros jugos, que para ell e olham, 
ab undam de Lllin e r ~ t de ferro ma!.metico . E ll e parece pouzar 
so iJre lwncos de g- rés de rebolo, e es te wbre o sc llito novaculnr; 
j á não l'aiiD de outros muitos mineraes , que se <.~cbam em di 
ver~os pontos deste rnoute, por nã11 pertent.:erem ::i mate rin de 
que trnto. Aeha-se o dito mineral entre um b<ct TO fe rru ~ inozo 
ve rmelho muito esc uro , clissemin:1du r m pedraE solta s e cl e~ar 
r;cnj arlos, dP. ddieren te pe;o, e g randl'za, t <.~ nlo á superfl r:ie, 1'0111 0 
ás Vl'ZI?.S mui pt•nfunclamt>nt.e ; fortn ancl o, porém, gt aod,. s cintas 
ou manchas nos co r regos e qu eb 1'11das . .IJ:ste minervl de fl:l rro 
mftg-netic.:o é com pacto, muito JJesado. de factur<l esq uiluza , eôr 
gisea de fel'l'o com pout•a ou IIPnlluma acre de ferro de p;· rmein 
no m<tis rico ; m:tior c1u:mtidarle, porém, do cl1ta acre e menor 
peso no mais po bre . Sua riqueza é tal que partes ig- un rs do rico 
e pobre me dtTam 60 por cento de prud uc:to em fl:ltTo CO<ldo. 
Qua nto <i sua posiç~o, tem este mmera l llt Ai s a seu favor o niio 
nt·ces~ iLH r senão de o apanhar {I superl1 !' ie, ou de o ra var em 
ma11eira de· ped reira, e dalli Lritn ~port;cl-o á fabrira, que ôc:t nas 
fa ld<1s do morro e LU I'I ia J e~ un di~t;mte, t:ircum,:tnncias es tOt s de 
que pouras ou nenhU111as min~s da li:u rnpa, srgun do o meu co
nh ecimento, se pndem V<lllgloriar. Não obst;~nte a gra nde riqu eza 
de~ ta mina, particul ares. que emprebenderam sua ex trac<:ito, ti
raram grandes perdas em vez el e av ult;cdns lucros, quH e~pe 
ravalll, do que resultou o I'HSu,dir-se a g-rn te d;• C;cpitani;t, que 
unw empreza desta natureza sc ·r a se 111pre datttn, zn au Estad" : 
é verd <ll le. [)O rrm, quc~ es tas :Jsserções llltSCe tn tttuitns Vt'zes de 
vistas interessadas, do nborrrc im ento a todas as no,riiJ atles, dos 
incommoclus, que necessanaruente sobrevém . aos que possuem 
terras no ·dito morro e suas circumviziuhanças, c da incapa-cidade 
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de conhecer os defeitos do methodo usarlo na antiga fHbrica, que 
era o ~rg-uinte: e str ·a ti<.:<~vam c;,rvào mineral, depois de u~tulado 
e pillado sem ~ríuntar l'undénto, entr·r·tinh:~m o fogo por dous 
foll es e depois de mudado tempo, at.:havnrn o ferro r eunido em 
umn massa, qu e levava m HOS malhos. Os fornos de que se ser
viAm, tinham cinco p:rlrnos de altura. 

Este methodo que é dos Lncquezes, só póde se applicar ás 
minas ri c;rs e pun1 s, em que o fl:)r'f'o e~ tá n;rda ••u quasi nnda alte
raria. Ja não f,rll o fia ~eq11ena :iltura da . .; l'ornos. porque esta só 
podiA caber na rn enle de hom ens ignor;rntHs drt olfir:io, e que parece 
pro<.:unrvam CPm g11s to sun ruina. Al ém di sso, t.:omo não sabiam 
distinguir o mineral ri co e pur·o do P"bre impuro, houve dias 
de pura perda, pu se r impossível funúir o mineral pobre e mais 
alterado sem fr1ndente. 

]')o rel'erldo é r.laro, que um semellurnte estabeler. irn ento, diri
gido por hom ens inhubr·is e ignorantes, deveria nrruinar os 
empn'l hencl et.lores , p0is rJ e outm mo rlo se ria para admi rar. quB um 
mineral tão rico desse IJ<'I'da, sP. nrlo que na Enrop11 j á faz conta 
a ex. tracçiln das minus, qur~ Llilo 25 por cento , apezar de não haver 
t<•nla ahundnncia de leuha e serem os salarios po·r mais alto 
preço. • 

( D8 U~'l MANUSCRIP'fO EXIS'l'EN'!'E NA SECRE'l'ARIA DA PRESIDENCIA DE 
S. PAULO.) 

· Descripção da f"abrica de ferro de Ipa
nen:ua 

« A f:1brica dr. Ipan ema está montada para l)roduzir a·nnual
ID P. nte 900 ton eladas de ferro em g 11~a, rellnar e esjJ iclurr em 
b~IT3S em diiD Bil>'ÕCS medias 150 tonelad<JS de ferro e parn O f'a
brir·o rle diversas maclrinas , pe~;as i'le l'or'j :1 e de seg-unctn fusão. 

Di,põe a fabrit.:a de 13 ,651, 5 hel"larPs de terras, comprehend endo 
exte nsa·s e <•bundnnte~ jazidas de ferro, no estado de ferro oxy
dulado ma~netico e de rerro oxyd:.-do; ricas pedre.i ras -ca lcareas 
e g rande~ j:1zidas de grés refrHctario. 

A z· na flore .- tnl, r~ompreh e nrl e udo cinco mil hectares de mattas 
virg-en~. enfruquec idas por anLi gêls devastações que ame~çav:1m a 
sua ruína eom!Jieta, niio póde, no estado acru;,J , fom ecer nwis de 
4,000 tone l11 df.ls de carvão, annua lrn ente, adrnittindo- se a dun1Çào 

·mérli11 de 22 ,5 annns para o cre,c irnento do mat.o e a producção 
de '18 toneladas de r·arvão por cnda hectare cortAdo em um anno. 

As a!!ua-.; do rio Iranema rr.presadas proxirnn á f[lbriea em um 
açude de 6 metros de profundid3de maxima e na exten,ão UH 128 
metros l'ornecem todo o motor que empregam as otlit;inas tla 
fabrr ca . 

As muterins primns, mineraes e funderrtes, an tes ([e seu emprego 
em 'fornes a'Jtos, soffrem proximo ás suas jazidas, distantes da 
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fabrica 11cerca de 4,, 5 k ilometros a~ ope r·n ções, de hustula{·ãn e tri
tu r:•rnento, que cunstituem n sua prep"r"ç:io pan1 o leito de 
fusão e são dtJ pois transportadas p11ra os depositas junLos aos 
forno~ a i L~s . 

0 t ra n~po rte é feitO em Car rOÇaS puxadAS por animaes . 
Dous suffi;rdo res, um Hn tigo de rn ~rle i ra e out ro de dons cyliu

dros de ferro, podendo trnba lh;rr simullarreamente ou indepen
dentes fnl'lle~;em todo o vento para fusão do· mrneraes e para a 
forja do refi no. 

O snfflaJor de dons cylindros póde fornecer 50 metros cubicos 
de vemo por minuto e na tensào rrr 11xima de 25 nri ll im eti'••S de 
merl'urio; são tucad0s vm bos por duas bydraulicas da forçares
pectiva de 1ti cavallu~. 

O r r fi no é fe ito em uma forja co berta, segundo o systema 
allemão e com o emprego de ca rv:io vegeta l. 

As lup:~ s de 50 11 7.5 kil ogr:~mma ~ão e,;pichnrlas em um martel
lo de cauda, tocndo pur uma roda hydraulica da força de i2 
cav;r ll os. 

A prod ucção da forja de refi no é de 500 1 il ogrammas em 24, 
bor11 . 

Pnrte da produ c~ão dos fornos 11ltos e quasi todo o ferro em 
barra,; em prega do pela fil iJrica ern suas olllcirws de mal'hirr~s e 
tran ,: l'ormarl<~ em pcç;1 s d i vers;~s de S•-\g undn ru~~o, ou de forja em 
m<~chin<rs agrícolas, cylindros, eixos de engen hos, etc. • 

(0'J,dOs 0D1t?"tNdo ele Niemeye>• .- RELA'l'O!UO APRESEN'l'ADO AO GOVERNO 
EM i 878.) 

Analyses f"eitas no minerio de f"erro das 
jazidas do Jaçupiranguinlaa e Turvo, no 
ID.unicipio de lguapeo . 

• Lnboratorio rea l metallnrgico da escola de minas- Londres, 
31 de Março de i87q,. · 

De tres amostras analysadas eis os res Jtados: 
N. 1 min erio meta llico, contém ferro magnetico, por 

cento, r.~ rTo ptun. . . . .... . ..... .. ... .. . .... . . . ... 54.,36 
N. ~- Dito, dito, de muito va lor, f•· rro puro..... . ... 55.61 
N. 3. Minerio de ferro escuro, ferro !JUro..... . ...... 54,87 

Dr . Pe1'ey W . J. Wuw·cl . 

• Laboratorio de Saint George Ho~pital dr Lnndres, Hrnr!B 
M. Nood Ph . O. membro d<J sociedade l\ea l ao Sr. Clark. C. Let· 
ces tP. r' Terru ce Hyde l';rl'lc. 
N. i. Ferro rrwg rr etico, contém ferro puro.......... 58,~ 

Nem enxofre, nem phosphoro. 
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N. 2. Ferro mng·netico, contém feiTO puro .. . . . . . . . . 56,0 
NP.m eoxnf,·e, nem phosphoro. 

N . 3. Hermatite ilyúr<tl~td" C'sc uro contém . ......... 5n,3 
Nem enxorre nellf pbosphoro • 
8 de Muio de 1.87li: . 

• Escola de minas de Paris, extrncto dos r egistros do Btt?'ea·u 
d'esso.is (officina de nna lyse) pura ns sub~taoc i ns rnin eraes. 

L;•bllraturi o, n. 63:2-1. l1<11' i,.:, 22 de .TU !Iho de -I87li:. 
Ana l yst~ ue tres atno,;tras de min erio d 0 l'erru Lit;tl1ndo, entre

gues ao ::>1·. D<~nh r ·, • e , direeto;- da esccc la de minas, provenic•ntes 
da mina dtl .lucupiran guin ll a e Tun o, m1 Cttl! rorcu de lgu11b1e. 

T11d11s as tres amost ras :;ào magoeticas, sendo de n. 2 uwgne
t iea polar. 

O n. 1 é negro, frnctura concnidu l, brilho metAlico, o seu pó é 
preto, o mint,rio é mass iço e não se lhe vê gangn. 

O n . 2 pouco diffçre do precedente cuULem alguma ganga dis
seminada. 

O n. 0 contém feno oxydndo hydratario, é escuro, com pequenas 
veins de qnarLz braiJCO ; n rocha é cavernoza . 

Graduado cada peso em ce m !)artes, eis aqui a composi<;ão 
des te m inerio: 

Qn artz ............•... .. . .... .. . ... 
Aeido titnnico ... .. ... . . .. . .. •. . ... . 
Per oxydo de ferro .. . ... .. ...... .. .. 

1° Oxydo de maoganez . ..... . , ....... · 
Cal .. . . .. .. . . . . . . . ... .. .. . ... . . . .. . . 
Magnezia .. , . . . ...... . .. . ... . . . ... . 

Quartz •.. . ...... . . ....•....•.. . .... 
Acido lil:cnico •.... .. .. . ...• .... . ... 
PPr oxydo de ferro ..... . .. . . . ..• . . . . 

~o Oxydo de n1 anga nez. . . . ... .. . . ..... . 
c~ I. . . ... ...... . .. . ........ .. ..... . 
lVIagnez ia ........ . .. . .. . ....... . . . . 

Vestigios 
16.60 
83,60 
JJu ucos vestígio'; 
Vest rgios 
i,GO 

5.60 
2o:no 
74,:30 
Ve~ t r g ios 
Idem 

1,1i0 

OBSERVAÇÃo.- Este ferro ]Jarece acha r·-se, ao mr.n os nn mó r 
· parte, t!IIJ es tado de ferro oxydulado . Us num eras supra ind it'ados · 

resu ltnm do c:tl cu lo do fe rro t' ID estado de fJ.ernxydo e corres 
J)Ond•··m <1 feno puro' 0 /o n . 1. - 5~,50 ; n. 'i! - 52. L 

Fez-St' a ana l y~e , .. or vin sêeca, tomando, tJO T' cen r do min ernl, 
v in te pnrtes de um sol ven te ferreo, peso igurd de ca lcareo e de 
arg il la, deu: 

N. 1 - 57 .~0, !li r tal branco de gr[•o fino muito quebradiço. 
N. 2 - 51,70 metal cimen to, rajado, quebradiço. 
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N. '3 - ~eu a seguiu te analyse: 
Quar Lz e rdglllna a rg illa. . . . . . . . . . . . . . . . . 35,50 
Aci do t i Lanico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 
Perox ydo de ferro .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,00 
Oxydo de manganez.. .. ..... ..... . . . .. .. Bas tantes vestíg ios 
c~~~ .. . . ... ·.. ... .......... ... .. ... . . . .. .. o,3o 
Perda por ca lcinação. . .. .. ... . . .. .. . . . . 5,60 
Cobre . . . . . . . . ... ... . . .... . . ...... . ..... . Vestigiosfsensiveis • 

O engenheiro de minr.s, di recLor do Burea u d'essais . 
( L . 111 oi ~~enc t ) 

Desoslbet~ta de Beuci te em Tat.uhy 

• O Engenheiro e ch imico metallurgicu J. H Bredel, procedendo 
á perfuração do terreno carbonife ro de Agua Branca em Tat uhy e 
en tregando-se nus horas vagas á estudos mieroscopicos-mine 
ra logicos encontrou a substancia conhecida pelo nome de leucite. 

A leucite é um si lic.a to ::duiJl iuíeo - potassir:o, cuja rorru ul ~ . 
K 2 A j2 S (!,O ·12 e a que nlguns minet\1lugistas chamam leuc itoed·re. 

Tem-se obser vado as vez es que uesta substaacia ~~ potassa é 
substi tu ida em grande parte pela soda . 

O fe ldspath e o kaol in contêm lencite altorada. 
Até hoje a leucite não Linha sido encontrada senão na Europa 

nos trachyLe::: das margens do Rhcno, nos arredor fls de Roma , da 
Albani a, em FraSCc\ ti , na Ita li a. Certas lavas são qunsi inte iramente 
compostas ele. ta mater·ia e ervern pnra fazet· mós de moer grãos . 
Nas ruinas de Pompeia, tem-se aclla do pedras de soccar c mós de 
leuc'ite . 

Sem contar os empregos indLlsLI'iaes que pôde Ler esta pedra, si 
existir em grande qllantidade, a descober ta da leucite no Brazil 
abrirá á geo logia e á minera logia novos e vastos horizontes . • 

(DA ILLUS'rlUÇÃO BRAZ!Lilli::A.) 

Caa:·vão de peru·a 

ANALYSE DOS COMllUST IVEIS ENCONTRADOS ENTRE OS HJOS CAPl VALIY, 

TIE1.'.É, l'EDERNEilU~ , E ONÇA 

• Encarregado o Dr . Carlos RaLh, natm~lista Allemão, d~ fazer 
explorações geologicas com o üm de ex.amtnar certos depostlos de 
combLlsLiveis que se dizia existirem naquellas paragens, procedeu 
elJe a um exame tão minucioso quanto 111e pcrm i tt inm. o~ fracos 
meios de que podia dispor , e dirigiu ao Governo Provmcwl uma 
extensa me mo ri a co m o titulo ele - Formação do ca r vão de pedra 
na cruarLa Comarca da l' rovincia de S. Paulo, - memoria que foi 
accompanhada de utha co ll ecção a mais completa pos5ivel d;Js 
rochas que caracteri z::~m os deposito:; carbonil'eros ; pretendendo 

22 
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além d'isto haver descoberto minas de ferro, cobre, mercuno e 
sal gemma nos lagares mencionados na memoria. · 

Deste grande numero de nmo~tras apenas vieram nove; destas 
6 foram colhidas pe'tto do Rio Capivary, e tres no Tieté. As tres 
d'esta u!Lima 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 restantes, colhidas nos terrenos vizinhos ás margens 
do rio Capivary, podem ser classilicadas entre as variedades de 
anthracite analogas do Kohlenblen da de Werner, porém muito 
impurns por conterem sulphuretos e sulphatos de ferro, argillas, 
gruphito, etc .. , etc . 

Esta classificação foi feita em consequencia das indicações for
necidas pelos caractéres physicos e chimicos <:)as amostras, e são 
os seguintes : Substancia de um negro brilhante, secca ao 
tacto, üicilmente reduzivel á um pó fino e brilhante com cheiro 
de carvão vegetal. 

Ao ar livrê arde com extrema difficuldade, braza vermelha 
obscura apagando-se subitamente desde que cessava a acção do 
calor, estallando em fragmentos tenuissimos ; combustão sem 
chamma nem fumo; cinzas em quantidade insignificante e de côr 
avermelhada, cheiro vehemente de g~z acido sulphurozo, appa
recendo em alguns pontos uma luz fugaz, resultado da inflamma
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.» 

(Dr. F. L. C. Bur lamaque.) 

Minas de ouro 

MINAS DO :MORRO DO OURO NO :MUNICIPIO DE .i\.PIAHY 

• O morro do Ouro, de Apiahy, é um mui helio ponto geo
grapbico e trigonometrico, de cuja altura goza -se uma riquís
sima vista, onde os olhos podem alcançar ao redor. Para o mar 
vem-se as altas serras de Morretes, Graciosa, Marumby, da ·Prata, 
Negra, da Cadàa, da Caoanéa, o famozo Morro de Itaty ou Botu
cavarú, as serras ou antes paredões de Paranapanema, Jtapeva, 
Pirituba, das Furnas, os morros isolados no sertão, os Agudos 

. de diamant!)s, os Samaubaías, e o Escalvado, uma interminavel 
planicie de nitreiros, morros, rios etc., etc. Como ponto trigo
nometrico ou muito ' interessante; e como ponto mineralogico é 
importantissimo. 

No tempo actual é elle quasi desprezado e desconhecido por 
que não dá riquezas a qualquer, sem conhecimentos e traballios. 
Porém tempo virá em que esse ambicioso animal chamado homem 
incansavel o encommodará de novo. 
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O cum/3 deste morro tem 560 pés sobre a villa, é coberto de 
todos os lados por veas ou fendas de ferro destruídas por mão 
do homem. 

As massas destruídas que cobrem o cume são arenosas, quar
trozas, fedspathicas e conglomeraticas misturadas com argillas e 
conglutinadas e aggregadas. · 

A gross ura das differentes camadas de terra varia entre uma 
pollegada até 6 pés' á proporção das differentes 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 esta formação despe
'daçada e destruida 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 rochas de 
mina de ferro pardo prismatico, ( argilozo ). A côr é parda e ama
rella'da, e as vezes avermelhada, acham- se tambem encerradas 
nelle pequenos chrystaes de quartzos, n:1s massas firmes do mi
neral tem pseudo chrystaes de quartzo como tambem rubim 
resplandor, algumas covas estão cheias 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 é conchoza. Ella mostra passagem para 
o ferro argilozo . Não tem acção sobr e o iman. · 
Oxydo de ferro ................. . ............•....... · 80,50 
Agua.............................................. 1.5,00 
Manganez . ................•.........•............. ·• i,OO 
Silicia . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 2,30 

Sõmma ............ . .. . 98,90 

Esta mesma mina encontra-se na descida de porto da Ribeira ; 
o ferro pardo prismatico é conhecido como um dos mais prin
cipaes e mais fluentes mineraes de ferro, o qual é geralmente fun
dido com .o molho1· successo . Elle produz um liquido bem fluente 
e que enche bem as fôrmas e dá o ferro escuro, molle, por isso 
usado em toda a parte, e ferro batido e o aço desta mina são de 
boa quaLidade . 

Nas massas mangnesicas acha -se ferro argiloso ( Stufferz, dos 
Allemães) que é firme, porozo e terrozo, bafejando-se. sobre elle 
exhala um forte cheiro de terra, a composição da mina é de: 
Oxydo de ferro........................ . . . • • • . . • • . . . . 76,1.6 
Silicia ...........•...........•...•....... ,. . . . . . . . . . q,,oo 
Terra arg ..................•.......... ·.... . . . . . . . . . 2,60 
Mang .... ; .......... ·...•.... ..... ......... • ....•..• i,OO 
Agua . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1.2,6 

Somma ....•..•..........•.. . .....•.... 92,6'6) 

(Cwrlos Rwrth.) 
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Minas de 'I·tapi-tang·uy em Oananea 

.. o • • • • ••• : • • o •• • o • ~ ••• o ••• o .... o • o • •••••• o • o ••• o o • o •• o o •• o o •••• 

• .Do anno de i709 sal3 a profecia de um gentio já velho na
tural do sertão, porém domestico e catholico, profetizando a 
factura de uma náo; conta-se, que este, como agourando, muitas 
vezes dizia: • Uma náo se fará e nella sinos se tangerão: missa 
cantada nella haverá, que muita gente ·:ouvirá.• 

E que entre este seu dizer mostrava o Jogar, que havia servir 
de estaleiro; dizendo mais que os mestres para ella haviam de 
vir do Bio de Janeiro, .e assim mais apontando para o monte 
fronteiro ao seu prognosticado estaleiro, e que vulgarmente se 
appe llida monte de Itapitanguy, isto é, monte de pedraria, dizia: 
- • Oh I tu cabeça de pedra, barriga de ouro, tempo virá, que 
J)Or teu ouro destripado serás. • · 

Do anno de 17H sae a certeza da prophetizada náo: este foi 
o anno, no· qual chegaram os construclores parn a dita náo, sendo 
enviados do Rio de Janeiro; seu estaleiro foi o mesmo prophe. 
tizado lagar, o qual inda hoje se appellidn Estaleiro da náo; 
juntaram-se jornaleiros para o serviço e trabalhos della; traba
lhou-se na sua construcção um anno, havia pagamento na 
semana com dinheiro, e fazenda; não houve naquelle ajunta
mentO' infelicidade mais sentida, do que morrerem afogados o 
contra mestre do apparl:)lha\fiento, e o piloto, que passavam da 
passagem da terr{l firme para a ~ua banda, na conducção de seus 
mastareos. Esta, julgo, foi a primeira obr.1 aqui fabricada. 
Acabou-se a náo, repicaram-se sinos, celebrou-se missa cantada, 
lançou-se ao mar com felicidade e com ella se navegou até 
Li,sboa, onde naquel1a cõrte pli>r sua naturalidade teve o nome de 
nao Cananéa . 

Do anno de i730 sae a prophecia de um peregrino passageiro: 
conta-se, que este era porLuguez, porém que não dizia a ·sua 
naturalida!le; que era homem de boa idade e d'e vida exemplar 
no quanto mostrava ; de seu nome não ha certez:~ ; seus ditos 
eram allegoricos e cheios de enygma: este, muitas vezes, olhando 
para o nosso mont.e ILapitanguy, como prognosticando, dizia o 
seguinte : 

:Fronteiro ao Collegio está São Bento, e debaixo das escadas do 
collegio estão setecentos mil quintaes de ouro que no vindouro 
por este povo repartidos seri.io. 

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 nella por 7 annos estendida, pouco de vida haverá . 
Teu descobridor um João, ilObre 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, aUrilmido vadio 
foi obrigado ao trabalho das fortalezas, e que alli em uma 
manhã fôra achado morto com os joellJOs em terra, e com as 
mãos levantadas ao alto. 
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Nas derrotas deste dito monte, sendo eu rapaz, acompan bei 
a meu pai o s a ~gento .mór Antonio de Freitas Sob1·al, que por 
duas vezes segum o d1to prognostico do ouro, procurando sua 
fortuna; porém estando assim rico dos taes prognosticas, sahiu 
})Obre do prognosticado. • 

( REVIS1'A DO INS1'ITUTO H ISTOR IO O . ) 

Viagem Mineralo~ica 

NA 

PROVINCIA DE S. PAULO 

PO !t 

José Boni fcwio ele A n.dn;t,da, e Silva, , e 111cwtim F·r·a,?w isco R ·ibeir o de 
An.dra,dc~ 

«A 23 de Março de i820 partimos da Villa de Santos, situada na 
Ilha de S. Vicente, Província de s. Paulo, na Costa do Brazil. 
Esta Villa foi fundada dons annos depois da de s. Vicento, antiga 
Capital da Proviocia, e o primeiro estabelecimento de todo o 

. Brazil, presentemente em completa decadencia. A Ilha na sua 
parte montuosa (cujo ponto mais elevado é o monte chamado de 
llfonserTate) é composta de ,qneiss, que passa muitas vezes ao 
verdadeiro ,qr·anito, e outras vezes ao Sienito de Werner, quando 
a lwrublenda (1) é mais abundante. Sobre este gnciss, appflrece, 
de vez em quando, o ~cllisto argilloso primitivo, que se transforma 
em algumas partes em micaschüto. Observei a pouca distancia de 
ll1onsermte, urna massa solitaria de rocha, (2) despegada daquelle 
monte, que em partes era côr de cinza, e em outras amarella, 
assaz decomposta e fendida, de lwrnstein ou petrvsilex; tendo 
quasi 9 braças de comprido, 3 de alto, e 2 e meia de largo, e for
mando um parallelepipedo irregular . Os habitantes lhe chamam a 
pedm da fe iticeira. O resto do terreno da !lho. é plano, de triple 
formação alluvial, composta de a1"gilla, a·réa, e se~xos mlados 
maiore!l e menores. 

Embarcando-nos em uma canôa, chegamos ao porto ou cáes 
do Cubatão, dirigindo-nos para o Sudoeste, primeiramente por 
uma corrente de agua sulgada rodoce que atravessa o mato 
virgem. Do Cubatão, que se deixa á direita do rio d'agua doce, 
vai-se até ao pé da grande serra de Pamnapiacal;a ou de 
S. Paulo, por uma planice que corta a ribeim chamada das 

(l.) Amphibolo sehistoid m. 
(2) Penodo crratico. 
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ped?"as, 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 
pendia dos montes, ou na chapada em que nasce. Observamos 
nesta planície, até a superlicie do terreno gneiss mui decom
posto, o qual passa algumas vezes <t micaschisto, e a schisto aT_qil
toso p?"imitivo, que, tintos pelo ferro, decompostos. pelas agnas 
ou meteoros, e mais ou menos transportados, formam o que os 
portuguezes chamam pissa?Tcio, ou banco superliciol e triplo; este 
pissarrão compõe o cume estreito do monte por onde se dirige o 
caminho que conduz ao cimo. A rocha primHiva é atravessada, 
de vez em quando, por veios de quartzo branco, dos quaes alguns 
tem uma mão travessa de largo, porém a maior parte são mais 
pequenos. Depois de descer o cume do monte continua a mesma 
formação, até que se chega a uma planície de arêa quartzosa 
branca, de grãos mais ou menos grosso, que parece proceder da 
decomposição do _q?"iJs sobre que assenta. Esta planície é regado 
por varias ribeiros, q.ue por não terem declivio, e por causa das 
enchentes occasionadas pelas chuvas, formam charcos cheios de 
muitos bancos de optima tu·rfa negm, mui grossos, de que os 
habitantes não se servem porque não conhecem o seu uso, e 
tambem pela abundancia que tem de lenhas. Este _q?"cS df.\com
posto e misturado com argilla ferruginosa e mica em laminas 
muitas vezes de mais de uma pollegada de grossura, fórma um 
pissarrão arroxado ou vermelho entresacbado de pissarra mais 
fina de côr branca. Em uma ou duas destas camadas onde o 
caminho se baixa mais, observamos pequenos depositas de arêa 
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 tínhamos batêa. Deste terreno 
que fórma diversas ondulações, se levantam pequenas protube
rancias de _qrunstein (1), e de rocha globosa de Werner, de que 
não podemos @bservar a posição por causa dos obstaculos dos 
bosques e do terreno que os cobrem. Servem-se destas rochas para 
calçar a estrada. 

Esta formação de pissarra continúa mais ou menos até S. 
Paulo, variando de grão, e cõr, como . acontece em semelhantes 
casos aos bancos de turfa, · 

Pernoitá mos na pousada chamada Ponte altct (2) que valia 
mais chamar - Ponto :.11to - visto que, o seu nivel excede em 
altura ao do mesmo cume da montanha. Sahindo de&ta pousada, 
·o terreno é montuoso e retalhado em pequenos v alies. 

(i) Dioritor Háuy. 
(2) A iü~ura dn Ponta alta, seg~ndo o Mrtppa do BTa~il do Spix d :M:artius 

ó de : . ' 
Pés de Paris . ... . . •. ....... . • . • . • . •. . ... . . . ....•.....• .• 

PorLuguezos .. . • ..• . • .........•....... . .•• • , . • , . , . , , 
Braças •.••. . .•..•• . .... . . •. ..•...... . .. · , " . ... 

2.304 

~ · ;J.3223iJ 
31..8 



DE S. PAULO 343 

A 2~, continuámos o caminho sahindo do Jogar chamado Borda 
do Campo, o aspecto do paiz no espaço de tres leguas é muito 
agradavel. O terreno é por toda a parte d~siguat regado por 
dt versos ribeiros de agua clara, com montas 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, mi]s a maior parte hu
midos e alagadiços, que si fossem sangrados poderiam ser bons 
para a cultura dos farinaceos e prados. Sentimos verdadeiro pezar, 
tanto nesta excursão, como depois, vendo o incrível deleixo, e 
atrazo da agricultura em um paiz, que podia ser abundante em 
trigo, cevada, centeio, milho e principalmente em prados arti
ficiaes, necessarios para a c reação e sustento do gado. 

Chegados a S. Paulo, (i) aqui nos demorá mos até 5 de Abril, 
empregando esse tempo em exames mineralogicos nos arredores. 
Na 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 {e1-ro 
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 'l'amandatahy, observámos por baixo da terra vegetal um 
banco de pedra de arêa grosseira, disposto em camadas delgadas, 
e por cima uma pissarra, parte arroxada e parte vermelha con
tendo debaixo della uma camada de bollo, ora branco, ora arro 
xado. Este terrene é sujeito a desmoronamentos, que ameaçam 
destruir o Convento. Descendo o monte entra-se em um grande 
valle ou planície, que atravessa o Tarnandatahy, e depois o Tieté, 
com o qual o primeiro se mistura. Esta planície é da mesma natu
reza 01'_qiloocracea, e tU?'fosa nas margens e proximidades dos rios. 

Na excursão que :fizemos passando a ponte do Tieté até a col
lina em que está situada a fazenda de Santa Anna, (3) antiga 

(1) A altura de S. Paulo, segundo fica dito: ó do 
Pós do Paris . . . .. ..... . . ........ . ....... •. ·.......... •. . 2.3l.8 

7 
Portuguezos. ... .... ....... . .... . ..... ....... .... . . . .• . • 2.286"'ã"õ 

Braças . . . •. . . . . . •• . . . . .. • ... . .. . . . . .. •. .. . .. • 343 
{ 2) Forro earlJonntado Jithoido, ou compacto . Ferro oxidado rubiginoso ropar

timontado ( cloisonó) Hauy. Ferro argiloso comrnum Jamoson. 
( 3) Entre a ponLo do Tioté o a fazenda do SanL' Anna. acha- se uma grande 

extensão de optima turfa horhacca, de que o traductor apresentou om i837 
amostras ao Illm. e Exm. Sr. Bernardo Josó Pinto Gavião Peixoto, então 
Presidente da. Provincia de S. Paulo, o prosonLomonto Deputado a Assom 
blea Geral. A grande falta do lenha quo ·ha na cidade do S. Paulo faz que 
soja do muit"' importancia aqllollo rico deposito. 
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propriedade dos Jesuitas, c que preseiD.temente é do · dom in io 
nacional, a primeira côus::~ que attrahio noss ~ attenção, foi o mise
ravel estado em qtie se acham os rios Tctmandata,ft y e Tieté sem 
margens, nem leitos fixos, snngrados em toda a parte por sar
getas , que fo rmam lagos e pane~ •!llEl inundam esta bel in planície; 
-e o que é mais para lastimar, é que qua ~;i tüdos estes males nã0 
·são obra d'a natureza, ma s sim o resultado da ignoranc ia dos 
que quizen.1m melhorar o curso dest~ s rios. Caso se quizesse en 
canar o TamandataJ~y, cumpria retrocedel -o para que não venha 
pelo pé do monte, em C(Lle D cidade está s ituada , e encaminha i-o 
depmis directa.mente desde a chacnra do Bispo, at.é a sua junção 
com o Tiéte em angulo reeto, para evitar to rlas as v91tas que fn 
dar mnior queda ao selll curso, e embaraçar deste modo que as 
aguas do 'Tieté nas suas <;heins não r efinam p;Ha o T ctmandatahy . 

Desde que começámos ~ ladeirfl ncimn mencionad a, observámos 
que se compunha de mina de f e?TO a?'"iJilloso, de côr sangue de 
boi, mais on menos escura, mais on menos compacta, e mais ou 
menos misturadacom grãos de quartzo. Esta mina poderia JJ em 
servir para fundir, mas pan1 f11zer {ornas altos faltam pedrns ca l
careas, que dão a mida castil lw ou rundente. 

Ftzemos outra excursão á Freguez ia de S cmto .tlma·ro . Este 
log·ar está situado de modo que é aiormosendo pela mais agradave l 
varied2de de arvoredo. r:ampos e pomares, atravez dos quaes 
correm r ios de crystallinas aguas. E' pena que tão bom terreno 
estej a pela rnai0r parte incu lto, tanto pelo deleixo dos habitantes 
como pela I"Hltn de braços; e rJue podia produzir trigo, cevada, 
muito arroz, e optimos pastos para criação elo gado. Sahinclo da 
cidade para Sctnto Ama?"O continúa a mesma forma r;ão. No de
clivio das serrns já se vê o ccbscallw que promette ouro, porém 
que sendo exam inado nc!Jou- se não o conter . Este cascalh o é de 
côr cinzenta por cimil; que torna-se mais escuro á proporçi'í0 

• que se desce, e é composto de calháos quartzosos empa~ ta dos 
com argilla ferruginosa. As ruas do Ioga r são ca lçadas de gmnito, 
de grão fino, e de gdJs, que se tir11, pelo que parece, das <1ltnras 
que cercam o valle, que atravessado peJo Rio Grande,que nasce 
na S(}rra maritima que sub imo s. Não se póde at inar corn n razão 
porque este rio se nã0 tenha f'eito navegavel, quando se vA que. não 
tem nenhu_ma cachoeirn, e que nilo é diffici l desembnr<1çar o seu 
curso de alg-uns páos que nelle cnhem. O districto de Santa 
Ama1·o, além ela cultura L/e m~ndioca, e outras, exporia quanti 
dade de m,açleirn qlile se vai vender em Sctntos. Os habitantes são 
activos, de bons costumes, e fazem muit<IS ·pequenas obras de 
páo, e de palha, que. levam pvra Santos, e outras p<~rl.es cl ;1 Pro
vincü,. As alturas, e encostas eircumvi sinhas são quasi todas 
formadas de minas de ferro, t]ue já mencionnmos, particular
mente o sitio chamadfJ Tatepa, onrle o mineral é bastante puro 
e abundante . .Houvernm antigam ente pequenas forjns ela outra 
banda do rio, de que ainda exLstem vestígios . 
- A 6 deixámos a cidade de S: Paulo, e partimos parn ver Ofi 

montes e as minas de ouro de Jcwct.~uá. A superficie do terreno é 
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a mesma até quasi 1/ 4. de legua da cidade, onde dêpois de uma 
ladeira, toma a npparecer a mesma mina de ferro jã descripta, a 
qual coutinúa a seg-uir as cminencias da outra nnrg·em, até 
passar oTieté. O rio, neste Jogar, corre encaixado, e com bastante 
agna. 
Logo que se tem subido as alturas que formam a serra anterior 
á do Japy , o terreno é cortado por pequenas deseidas de ll erva
gens que muitas vezes não têm sabida, e apresentam .como espe 
cies de bacias . Em alg·umas partes acham os grandes fragmentos 
so litarios de gra.nito, de grão médio, misturado de mica negra, 
que á primeira vi ta se assemelha a hornblenda. Aproximando- nos 
da fa zenda de J aragt!á e subindo o caminho, que conduz aos edi
fi cios, acba - ~e o senalúto verme! bo escuro que passa a man_qanez . 
E~ta form ação ferruginosa é mui rendilhada nos eus bancos, e 
cobertu na sua ex trem idade de pissa rra côr de sangue de boi. 
Em maio!' altura app<~recem a· camadas de grés branco de grão 
fino, que parece poder servir para pedras de amoi:Jr, ou Lambem 
para os fornos de fundir ferro; igtwlmente se anha o g?·és , mais 
ou menos vermelho e de grão mais grosso. Estas camadas de 
grés são cortadas por betns de quartzo comm um, que na superfi
cie não mostra indi cio algnm de metal. 

Sobre a camada de g1·és pousa a formação aurífera de uma das 
minas mais rica s de Ja,·a,q-uá,· que, segundo me parece, provém 
da decomposição dos mineraes Llc ferro nuifero, e que forma 
uma especie de cascalho que os tr<lba lhado res aproveitam e ln vam, 
não sem grande perda de ouro, pelo seu máo methodo de apu
ração. Ivlais abai xo , e para· um lado, hn outra mina de ouro, 
mas o seu cascalho é mais miudo . E' formado de seixos brancos, 
de grés e de quartzo mistura elos com pequena quantidade de fra 
gmentos de mina de ferro de um a dons palmos de grossura. 
Este cascalho é coberto de uma camada de terra ar-.q illo-(e?·rugi 
nosa, que tem quasi duas br::~ ças e meia de grossura, e que é 
preciso des montar para poder aproveitar o cascAlho; porém 
es te cascalho, como a pissarra inferior sobre que assenta, tem 
pouco ouro. Dous palmos cubicos, laV<IdOs c apurados pela batea, 
deram apenas duas ou tres f;1gull1 as de ouro, sem depor côr como 
a miua já desc ripta. Por um erro muito ord inario no Brazil, os 
mineiros não procur::~vam a seg unda camt~da de cascalho inferior 
á primeira, porque erradamente se persuadem que é esteril ; 
mostrei- lhes quonto se eoganavam, porquanto por uma fenda , 
que cor tava est& segundo cascalho, fiz tirHr uma porção que 
experimentada na batea mostrotl conter mais our~ elo que a 
primeira. Todos os trabalhos desL<~s duas minas de des 
monte, tanto na lavra como na apuração, são mui imperfeitos e 
sem conhecimento algum de montanbistica. 

Os montes de .Jam_q,,à e:;tão enca ixados entre a serra do .Japy 
e a serra do mar, ou de Paranapiacab~, que lhe é parallela. Estão 
separados pelo grande va lle em CJUe se rpeiam, nos arredores de 
S. Paulo, o Tomandataby, o Tieté. Cumpre ·notar, que u vertente 
principal da grande serra maritima é escarpada, e íngreme, ao 
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mesmo tempo gue a occidental é doce e extensa, de sorte que 
este valia es tá a mais de oito Ieguas do cume da montanha, e que 
o valle que separa as duas serras só tem 100 ou 200 braças de 
nível inferior ao do pico ou cume. Pelo que, a serra do Japy, 
cuja largura monta a quasi oito leguas até ao valle de Itú, vem 
a ter um nível (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 tom::ímos para ir da cidade de S. Paulo a Ja
raguá, foi ao principio quasi a éste, e depois a éste -nort- éste . 
Na sua visinhança notámos grande quantidade de go iabeiras sil
vestres (1). Apezar da elevação do terreno, as bananeiras se dão, 
assim como as laranjeiras (2). Os ca fez eiros nã0 prosperam tão 
bem, muitas vezes morrem com a geada. Cultiva~se neste sitio, 
o milho, 'o feij ão, a canna de assucal' e a mandioca. O milho dá 
ordinariamente cem por um, o feijão vinte; a mandioca cresce 
prodigiosamente nas terras, que lhe são proprias, porém a canna 
de assucar soffre muito com as geadas. 

Pernoitá mos esta noite na fazenda de Jaraguá, e no dia seguinte 
fomos v isitar as antigas minas d'ouro, conhecidas; com os nomes 
de Quebm-pedra, Carapuculu~, Santa Fe, Rióei1·ão de Samambaia e 
.ltay. Sahindo de Jarag uá trepámos um monte escarpado, cuja 
direcção é quasi ao norte . Depois de o descer do lado do rio 
que o banha, observamos d?us veios de quartzo, ·um de côr cin
zenta, o outro puxando mais para o branco, com manchas fer
ruginosas, e dirigindo-se ambos. para éste . Pedaços destes veios, 
examinados com a lente, pareceram conter pequenas parcellas 
d'ouro, e sem duvida merecem ser melhor examinados . Deixando 
aquelles Jogares, observámos em outro morro uma formação de 
mina de ferro arg·i l!osa, vermel ha. corno a de Jaraguá. Fornos 
ver as anti gas minas de Quebra -pedm, que não são m11is o que 
aqui se chama ,qu21iara, isto é, cascalho superficial, que segue a 
irregularida<1e do te rreno. Estas gupiaras compoem-se de cas
calhos de quartzo, de pedra e de mineral de ferro argilloso 
empastfldos em argilla ferruginosa vermelb a . As partes do cas
calho,, que ainda restam, e a pissarra superior, que os antigos 
mineiros não soulJeram apro·veitar, têm mostras d'ouro As antigas 
minas não se estendem sem mui frequentes interrupções. 

Passámos dalli á antiga mina de Ccwapucultt~, que era tra
balhada a talho aberto para poder aproveitar uma cinta ou veio 
que era aurífero. Esta abertura atravessa uma grande altura 
até ao nível do valle; a cmta ou veJO é de quartzo mui fen
dilbado e ferruginoso, está intacta no fundo, e na sua continua
cão dos dons lados . Quasi na extremidade da abertura, á poucos 
annos, um habitante de S. Paulo emprehendeu outra exploração. 
Tirou bastante ouro, mas por não ter dado sufficiente talude á 

(l.) Silvestres, são todas . Não soi quo so somoiom, o cultivam . 
(2) São mais para admirar as bananeiras, do quo as laranjeiras . 
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cata, os lados se desmoronaram e mataram tres escravos; o dono 
desanimou, e abandonou a mina . Examinei a arêa superior da 
base da 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 outro Jogar daquelle valle se principiou outra exploração, 
que pela sua direcção parecia querer sondar a prolongação da 
veia aurifera já conhecida. 

Dalli, tomando á direita, fomos visitar as antigas minas de 
Santa Fé, que segundo uma constante tradição, passam por terem 
sido muito ricas. São de rfttapicwa, c o seu cascalho é como o de 
Quebm-lJed?·a . Ensaiámos um veio intacto, e o cascalho e a pis 
sana ambos deram sign.~es de ouro. Esta formação é cortaüa 
por pequenos veios de quartzo, mais ou menos brancos e man
chados de ocre, que provavelmente enriquecem a guapiara. O 
casca lho é composto de fragmentos angulosos de quartzo e 
mineral de ferro argillosú, a que os mineiros chamam pedm de 
,qan,qa. A pissarra é vermelha sangue de boi. 

Tomámos depois o novo caminho, que conduz a Itú,. Cbe
gàmos á corrente de Samambaia, da qual ambas as margens 
Joram em outro tempo lavradas com agua po1· cima . Ensaiámos 
a arêa do seu Jeito, e posto que es ta arêa fosse superficial, c 
aquelle Jeito muito entulhado, obtivemos boa pinta de ouro. 
Aquella corrente, assim como as st1as margem, e as 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 
hastan te para grandes trabalhos . 

Proseguindo o caminh o, chegámos ao bello ribeiro de Italty, e 
sem nos demorarmos a examinar as antigas minas, que se acbnm 
por todo elle, contentámo-nos de ensaiar sua arêa, que nos deu 
pouco ouro . Conviria com tudo examina i-o até ao centro. 

A base sobre que pousam as minas de Quebm-pedm, c Santa Fé, 
é de grés mais ou menos branco e ferruginoso, e notámos que 
quando a formação aurífera continha mais mina de ferro, o ouro 
era mais fino 13 mais abundante, do que quando continha mais 
calháos de quartzo. 

D'alli, ntravessando alguns ribeiros e alguns veios de fúrmação 
analoga ás de que temos fallado , cbegámos á ponte do 1·io Juquiry. 
Perto da ponte vê·se algum pouco de scbisto mieaceo misturado 
com pequenas parcellas ele quartzo branco, a noite porém nos 
embaraçou de proseguir as observações, devíamos il-a passar na 
fazenda de Iapy, que é do nosso 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 ele excellente agua, e multiplicadas quebradás, 
que separam os cumes, e as collinas. Algumas claquell as que
bradas formam ü1gos . E' para admirar que não hajam lagos 
naquellas especiê~ de a!gares ou crateras ; tal porém é, de üma 
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parte a evaporação, e da outrn 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 bosques nos pareciam elevar-se diante de 
nós, sobre as collinas e ao longo dos rios e ribeiros. A agri
cultura em todo este caminho é mui pouca, posto que o terreno 
seja mui proprio para arroz, mandioca, milho, canna de assucar, 
algodão, etc . A criação do gado é maior· do que nos arredores de 
S. Paulo, e as mattas e campos abundam em caça, principalmente 
vea dos, pacas, tatús, antas,jacús, pombas, etc . 

No dia seguinte 8, fi cámos na fazenda do Iapy, para percor
rermos os arredores . Esta fazenda ou sit·io teve muitas e boas 
minas de ouro, que estão presentemente abandonadas . Notámos 
duas formaçêíes auriferas, uma de cascalho branco em pissarra 
argillosa da mesma côr, e a outra que é commum ás minas, que 
temos descripto, em fragm entos de guapiaras . A primeira é 
perto das casas, e não parece ser extensa. O cascalho aurífero se 
acha a poucos palmos abaixo da camad!l de terra, mais ou menos 
vegetal; fórma camadns borisontaes de ca lháos brancos rolados, 
com quartzo, e empastados com nrgilla branca e saponacea . O 
cascalho examinado dá uma boa pinta de ouro, o que tnmbem dá a 
pissa rra brancu ou entulho, que os antigos mineiros desprezaram 
porque o não exa minarnm, posto que seja mais rica ds ouro, do 
que o mesmo casca lho. Esta form ação tem u singularidade de 
não conter esmar·il, isto é, na I iogua dos mineiros do Brazil, de 
mina de ferro magoetico nreenLo, que sempre acompanha o ouro 
de lavagem . Esta exploração podia ser continuada, e dar lucros, 
si tivesse bons mineiros babeis em exLrahir o mineral e a se 
parai-o, e si se resolvessem em amalgamar o res íduo aurífero 
areento com o mei'Ctuio, e não o apurar com a batea como se 
costuma, com o que se perde grande quantidade do ouro mais 
fino ou polme . 

Deste logar, nos dirigi mos ao travez de uma planície, que 
n'outro tempo foi cavnda pelos mineiros, para um ribeiro, onde 
por meio da baLea em dous difJerentes Joga res achámos boa pinta 
de ouro . Podia ser provei tosa mente utili sa do, e é provavel que 
no lei to do ribeiro hajam boas camadas. Foi-nos dito, que as 
minas chamadas do Patmital que estão des te lado, na direcção 
das montanhas, tinham dado antigamente muito ouro graudo, 
não fallando do ouro em pó fino, que se perdia pelo má u methodo 
de apuração . 

n·aqui fomos examinar um soca vão a talho abe1·to, que na maior 
altura do desmonte tinha quasi tres braças até chegar ao cas 
ca lho. O cascalho éra de calhaos ou seixos de quart:w cinzento 
mais ou menos ferruginoso, empastados com ocra ver-melha de 
ferro, e pousav::tm 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 Juqui1·y a traz mencionada . 
Examinámos no principio da estrada nova de Ittí 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 direit11 , subimos a primeira ladeira, e deseendo a segundo~ 
chegámos a um ribeiro, cuja corrente segue a direcção do cami
nho , cortando bancos de scbisto argilloso. Tendo-o examinado 
em diversos Jogares, ach~mos signaes de ouro. Hetrocedendo 
para a estrada, por algum tempo a seguimos, e depois tornámos a 
tomar a 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-se. Corre para a banda 
de Jaraguá, e tem nas duas margens gua pian1 vermelhas que 
mos tram muitos indícios de mina de ferro argillo a . No Ioga r em 
que examiná mos o CHscalho, nos deu boa piu La d'ouro. Contou
se-nos que os escravos do sitio proximo de D. Maria Leite, 
tiravam d'antes ouro, tnnto do seu leito, como das margens . 

Daquelle sitio, nos dirigimos para a v illa de Parnahiba, e 
seguindo nlgumas veredas escarpad<I S, onde não descobrimos 
mostras ou indícios de form11 çflo d'ouro, que merecessem mais 
ex11 me, cbegámos a um outeiro, que se pega a outro chamado 
Vacanga, em que achámos mineraes de ferro vermelho (Werner), 
muito compactos e pesados . O outeiro que se segue é inteira
mente composto de carnudas, ou bancos de schisto argiUoso pri 
mitivo, que passa ao scbisto micaceo . Sobre o scbisto argilloso 
se estende urna form ação de gré . Depois de descer a enco ta 
para a 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 trabalhadas· pelos 
habitnntes ele Parn~hiba. Passárnos o rio por uma boa ponte de 
madeira, e fomos dormir á vil la. · 

A 12 partimos na direcção do noroeste com a tenção de exa
minar a famosa collina de Ventucarant e eus arredores. Passámos 
a ponte do Tieté , e subindo os primeiros outeiros achamos cas
calho vermelho em um ribeiro, que desagua no T1eLé. Não nos 
deu nenhum si gnal d'ouro . Continuando a subir e descer as 
collinas, chegámos a outro ribeiro, que tarnbem nos não deu 
ouro . Continuando as mesmas subidas e descidas, chegámos a 
um terceiro r'ibeiro que rola va sobre ca ~ calho cinzento, que nos 
deu boa pinta d'ouro, posto que, por falta de alavancas e pás, 
não pudemos fazer as ind~ gações ou pesquizas, que desejavamos. 
Este ribeiro, o antecedente, e os outros, for·maram a corrente do 
Jagum·y, que desagun no Juqtti?·y, perto da fazenda do Bispo de 
S. Paulo. O Jaguary, si nos referirmos ás noticias, que se nos 
deram, e aos trabalhos feitos em varias pontos do seu curso, antes 
da sua juncção com o Juquiry, é todo aurífero . Do mesmo modo o 
é o Juquiry, póde-se fazer navegava! todo elle, tanto antes como 
depois da sua juncção com o rio iliedm, qu e desemboca noTieté. 

Proseguindo o nosso caminho, chegámos ao quarto barranco 
ou ribeiro, cujo leito e duas margens já foram pesquizadas e 
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deram muito e bom ouro. A chuva embaraçou, que pesquizas 
semos outros ribeirqs, que atravessamos, e desemboeam 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 amostras (i). Cumpre-me notar, que a mai0r parte do es 
meril dos cascalhos e pissarras auríferas de todos os lagares, que 
desde S . Paulo observámos, em varias veios quartzosos, princi
pal mente nos de côr cinzenta·, que cortam o grés e a pissarra 
superior, e finalmente nos bancos de scllisto argilloso e micaceo, 
que formam a ossada elas difl'erentes montanhas da serra do Japy, 
sempre acllámos um metal branco em diminutas particulas, mui 
ditlicil de separar do esmeril aurífero pela batea, at tenta a sua 
igual. gravidade especifica (2). Ensaiando aquellas partículas 
com o acido nítrico, não se díssolveram. Será o lr'idium puro, ou 
o osmiuro de i'l"iclitvm, gne parece ordinariamente acompanhar o 
esmeril aUI·ifero, e que observei tambem na mina de ouro de 
lavagem da Adiça. Tinha notado aquelle metal no esmeril au
rifero daquella· mina, que descrevi, e fiz lavrar na Costa opposta 
a Lisboa, do outro lado do Tejo, como se póde ver nas lVIemorias 
da Academia Real das Sciencias de Lisboa. 

Todos os terrenos á roda do Pamahiba formam uma continuação 
de elevações e de col linas mais ou menos altas e conicas, sepa
radas por pequenas quebradas e valles. No mei:o daquelle~ 
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 
virtuoso, 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. Ha 
20 annos que a população não se augmenta, pela continua emi
gracão dos seus habitantes, que vão povoar as novas villas de 
S. Carlos, Piracicaba, e outras do sertão . ~ 

A villa da Parnahiba situada qunsi no centro de um vasto dis
tricto 1mrifero, entre as minas do Jaraguá, Japy, Penunduba, Mon
serrate, Aberta, Botnruna, Piedade, Pirnpora e outras, é muito 

. propria para se formar um centro metallurgico, e estabelecer 
uma Administração Geral. Afora 0 ouro, podiam-se extrahir 

(i) No Roa! Museu da Ajuda. haviam amostras do platina, achado no rio 
T ·icté: 

(2) O mesmo acoJltocou na mina do ouro da Acliça om Portugal, quando se 
íizoram as posquizas pam ·a abertura daqu,olla .mina , e como em !.81.4 repre
sentou ao t;ove.-no daquellos Roinos quem a dirigia, o quo igualmonto julgou 
não ser Iridium, mas Litania ou chromio, porquo toma cõt' preta, o não br_auca 
da platina, como consta dos Livros do Registro da Intondoncia Gert11l das minas, 
quo existem na Torre do Tombo em Lisboa. 
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abundantes mineraes de ferro hematico, vermelho e branco, ex
cellente ferro magnetico da rica mina de Pirapora, e é provavel, 
que entre os muitos veios quartzosos, que cortam os seus con
tornos, se achem alguns que encerrem ,metaes uteis. 

Depois de termQS assistido aos Officios da Semana Santa, sahimos 
da vil la para visitar os lagares de Pirapora e Boturuna. Par
timos para Pirapora sabbado de Alleluia, e experimentámos com 
a. batea todos os ribeiros adjacentes, dous dos quaes só dera.!ll 
s1gnaes de ouro, o Itahimirim, e outro mais pequeno, que nao 
tem nome, mas que póde ser conhecido, por uma mata de jaca
randás situada na vertente da collina de Botura. Chegados á Ca
pella do Bom Jesus, tornámos a encontrar o Tieté, onde pesqui
zámos, e não deu vestígios de ouro, talvez por causa da enchente 
do rio, que não permittin tirar a arêa do seu Jeito. Antes de 
chegar á Igreja encontrámos muitos pedaços de excellente mi
neral de ferro côr de sangue de boi, e vermelho, que pousa 
sobre bancos de g-rés, tanto ele grão fino, como grosso, com o 
qual talvez ai terna. Dalli fomos examinar um cume todo for
mado de mineral de ferro magnetico, expesso e pesado, que está 
ás vezes coberto de ocre de ferro vermelho, com as cavidades 
cheias de mang<mez negra e escamosa. Parece que a natureza 
apresento u á vista estes dons mineraes de ferro, para convidar 
a estabelecer fundições, para o que dá todos os preciosos ma
teriaes ; porque alli se acham para a construcção dos fornos ex
cellentes schistos argilloso e hornblendico, que alternam entre si, 
e optimos grés, de que se compoem todos os cumes e vertentes dos 
montes circumvizinhos. Tambem tem para fundente ou castilha 
boa pedra calcarea, grossa, cinzenta, que alterna com o schisto 
argilloso . Esta formação calcarea, si ella não é primitiva é pelo 
menos de muito antiga transição. Para combustível h a sufficientes 
lenhas, por onde passámos, e outras que avistámos em ambos os 
lados do Tiété . Aquellas fundições, que quanto antes se deviam 
estabelecer, teriam a vantagem de não distarem de S. Paulo 
senão sete leguas por terra, ao mesmo tt>mpo 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 'l'ieté até perto de S. Paulo, Jogo q.ue se desfi 
zesse um peql\eno salto, chamado de Itapebr1 defronte de Parna
hiba, ou fizesse um pequeno canal de rodeio em uma das suas 
margens . Do Tieté se póde entrar no Tamandatahy, que conduz 
até S. Paulo, ou tomar o rio dos Pinhei?YJS, chamado depois rio 
Gmnde, de que fallámos, subil-o, e ir desembarcar não longe do 
pico da montanha, passar d'alli só por terra para o 'Cubatão, erp.
:tJarcar de novo para Santos, e depois para toda a Costa do Braz1!. 

Depois de pesquizar os mineraes de ferro e as rochas daquelle 
sitio de Itapora, fomos ver as antigas minas de Botttrema, mas 
só achámos algumas abe;r~uras, e antigos entulhos, que experi
mentados com a batea 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 ele chegar, exammamos um banco 
ele pedra calcarea, que é ela mesma formação que a de Pirapora, 
e que está nas terrns do Vigario de Parnabiba José Gonçafves, de 
que faz cal, em um peque,no Jorno mal construido. Os habitantes 
servem -se pouco de!Ja para as suas casas, visto que quasi todas 
são de taipa, como quasi todas as da Cidade e das outras po-

. voações da Província. · 
Deixámos de todo Parnah iba a 3 de Abril ás 10 horas da manhã, 

e, seguindo a es trada de Pirapora, quasi tres quartos de legua, 
tomámos á direita para ir ver o sitio chamado Porto geral, onde 
passámos em canôa o Tieté . O rio, aqu i, alurga.:.se muito. As 
margens pouco altas, são desprovida s de ex:pessas matas, o que 
as torna muito agradaveis. E' para lastimar, que não haja uma 
ponte, para commodidade dos habitantes e bes tas, que vem de 
Itú e seus arredores. 

Desde que se passo u o Tieté, entrando na es-trada vêem-se á 
esquerda as antigas minas de desmonte, e de casca lho, o qu.nl 
na parLe em que se não mecbeu, tem a grossura de quasi tre~ 
braças . O cascalho ensaiado com a batea deu boa pinta de ouro. 
Sel'ia tanto mais facil aproveitar aquella formação, por ni.ío ser 
quasi necessario desmonte, qae o cascalho é graúdo, e póde ser 
trabn lh ado a secco sem t1g-ua por cima. O casçalb.o parece es ten
der-se para ambos os lados, e ao lon g-o do Tieté. Ha fra gmentos 
de argilla saponacea, misturada com a-lgum a <lfê<L Proseguindo o 
caminho, a menos de um quarto de !egua, atravessámos tres pe-

' quenos ribeiros, que nascem em uma pequeua sern1 á esquerda. 
A arêa de um del les, experimentada com a batea, mostrou algum 
ouro . No Jogar cbamad0 Cachoeú·a fomos ver onde o rio ele Pe
nuntluba desemboca no 'fieté . Mais adiante toma o nome de Jeru
bahuba. Nasce na montanha de Ctwtwanda. Reune-se a outro ri
lJeiro, que vem elo Jogar chamado Sitio vellto. Rodeamol-o na 
direcção de Penunduba, onde antes de chegar achámos um veio, 
que segue a estrada de Itú, e cujo cascalho deu indícios de ouro . 
Passá mos a noite na fazenda de Penund t1ba. 

Na madrugada de 11. de Abril ensaiámos com a bateu alguns 
Jogares das margens do Penunduba, que deram boas amostras de 
ouro . D'alli fomos ao sa lto, que o Vigario de Parnahyba tentou 
quebrar, e que não acabou, deixando intacta quasi uma braça· 
A rocha do salto é de gneiss que já passa ao granito . Por eausiJ da 
sua estratificação, e dos repetidos veios que tem, seria facilm ente 
aberto e n ivelado inteiramente, si tivesse trabalhado com a 
cunha e martello dos mineiros, e nas partes majs solidas com a 
broca. Teria valido mais que o Vigario tivesse cavado um leito 
lateral por onde encaminhasse o ribeiro ; fieando em secco o stc lto, 
facilitar-se-hia muito o trabalho . Quatro mineiros babeis seriam 
sufficientes para em poucos dias dr.sviar o ribeiro. 

Nas ;:> lanicies que eercam o ribeiro pesqLlizámos diversas vezes 
e tivemos indícios de ouro: e ajustámos que se prepar[1Sse tudo 
para novos ensa ios, que projectavamos na volta de l\'Ionserrate, 
que é preciso não confundir com o monte de Montserrate na Ilha 
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de s. Vicente, de que · Jallámos no princ1p10 . No dia seguinte 
fomos ver uma antiga mina, que consiste em cascalho, ora cin
zenl,o , ont branco, e pissarra vermelbl· : deu alguns indícios d~ 
ouro. O cascalho é profundo, ainda que não tão grosso como o do 
P01·to Ga·ral. l)eixnndo e.s l~t mina, tomámos á esquerda e chega
mos ao si li o de Vottwante, em cujas visin hanças se ajuntam os 
dons ribeiros de GtLanguassú e de Indinvi·ra., que com o nome 
deste ultimo se mi ~ turam no Tieté. Deste sitio atravez de matos 
v irgens, fomos ver ~' quéda de Guaialm, que desce das monta
nhas que dividell1 os dons di.strictos de Parnahiba e Jun
di ahy. 

Esta quéda ou sa lto é consideravel, e tem mais de tres braças 
ue alturlJ . Si se quizer quebrar, convem abrir um canal de deri· 
vnçflo á direita, mais alto do que o CJLLC se começou, e que, ro
rleando n vertente direita da montanha, vá ac.aba r abaixo do 
salto. A rocha é de schisto argiloso , com muito quartzo . D'alli, 
atravez de outros malas virp:ens, chegámos com grande rodeio a 
um pequeno fos o, que sem duvida roi abandonado porque se não 
acllou ouro. As arêas do Jeito do Guaiahú lambem o não deram. 
Deste lagar, detJois de novos rodeios, cheg-amos ao Ioga!· de l\font
serrate . 

Emquan to nos demorámos em i}Jontserrate nos occupilmos em 
alguns ensa ios no lagar chamado .Aguada, um potlco acima 
da povoação, e em outro Jogar no caminho, perto elo ribeiro . O 
primeiro deu- nos boa pinta rle ouro, o segundo uão deu tanto. 
Porém mais acima experimcntámos um cascatlw, que é o resto e 
a conli uuação das f<~mosas mi n~s de outro tempo. A pa t·te supe
r ior deu pouco, mas a infer ior detl mais; aquella é vermell1a, a 
segu!lcla branea, as im corno a pi ssa rrn . 

Cont inuámos o nosso cominho para o barnmco ch<~mado da 
Lavct,qem, necess itando abrir caminho ntravez do mato. No pr in
cipio do com inho pesquizámos n lguus riachos que ele sem bocam 
no r ibe iro, um elos quaes deu mostras de ouro. Subindo a collina, 
chegámos ao barranco do Lavagem, especie de cana l, que parece 
ter sido feito artic ialmenLe, e encaixado entre dons muros levan
tados sem argamassa : as margens foram em outro tempo exp lo
radas. Passa ndo-:1s cheguei n um logê1r, em que se reunem outros 
tres ribeiros, igualmente contidos em muros ele pedra ensonça . 
Deixando os dons ela direi la, fui ao ela e querda, onde antiga 
mente se tirou ouro . Aq uell es ribeiros nascem na serra de Cw·u
r endava , que divide as aguas que passámos dos da fazenda d.e 
Japy .· A sua vertente do lado de Monserr<~te, sendo muito aun
feru, como v imos, é provave l que o seu cume, e n sua ' 'er·lenLe 
da banda do .T11py igualmente o sejam, visto ser a mesma for 
mação. 

A antiguidade daquellcs trabalhos me parece demonstrada pelo 
modo por qne os regos es tão abertos e encaixados, pela direc~ão 
das lavras, d irecção agora desconhecida na província, e pelas der
rubadas que se fizeram naque ll as antigas !.uiuas, derrubadas 
preselltemente fllLlitu êd las, e que se ::t s emelbam n mata. virgens. 

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 
braças de comprido, sobre duas e meia de largo, pelo qual se en
trava antigamente em um veio de quartzo, que corta o scbisto 
argiloso. 

Tendo examinado os arredores da ilfontserrate, v oi támos para Pe
nundaba, ver a cata que tinha mos mandado fazer. O desmonte 
era de quatro palmos, e o cascalho de tres, que deu sufficiente 
pinta d'ouro. O casca lho do contorno (tendo sido a cata bem diri
g ida e segundo o metbodo que estabMeci nas minas da Adiça, 
em Portugal) não exige para se aproveitar que o ribeiro se cave, 
visto terem as cavas pouca prol'undidade e a planície pouca agua. 
D'alli fomos ao sitio de htndhtvira. Atravessando um monte escar 
pado e mau, principa lmente da parte 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
itaveis. 

No dia seguinte, 6, fomos ver um grande córte, pelo qual se 
quiz encaminhar o Tieté, evitando assim uma grande vo!La, que 
elle faz, para pôr a secco o seu leito, e exp lorur aquelle Jogar, 
que é muito aurífero . A idéa era boa e bem concebida, porém foi 
pessimamente executada . Aquella abertura separa o cume do 
monte que rodeia o Tieté dos outros montes, que formam a 
serra; mas erradamente principiaram por onde deviam acabar, 
i'sto é, pela parte posterior, talvez porque era mais facil o tra
balho, porém depois foi-se estreitando cada vez mais a passagem, 
de fórma que, entrando na rocha viva de uma camada de gneiss 
granitoso, que tem 75 braças de largura, só se deu á base do 
canal 7 1/2 palmos, e H na super[icie, como si o grande Tieté 
pudesse entrar pelo fundo de um funil, e depois abrir o seu leito 
atravez da rocha dura e compacta. 

Notámos um grande erro nuquelle trabalho: a linha de direcção 
final faz um angulo quasi recto com o curso do Tieté . Não me 
parece comtudo difficil de emendar, e acabar a obra começada, 
empreg·ando mineiros babeis. As grandes galerias deste genero 
em Saxonia e Hungria são todas abertas em rochas de igual du
reza, e que, demais, são subterraneas. 

Nesta excursão prolongámos a serra de Ja,quaquara, que se 
compõe de schisto 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 alcrumas par
cellas de ouro. Dous regatos nos deram o mesmo result8do; prin
cipalmente um, cujos seixos eram mais grnüdos, Todos aquell es 
ribeiros, suas margens, seus arredores, assim como as verLentes 
da montanha, deviam ser pesquizados melhor, e sentimos não ter 
tempo para isso. 

Dirigimo-nos depois a um e!lgenho, situado a uma boa legua de 
Jundiuvi-ra. Nesta estrada vimos varias bancos de grés, que cor· 
tam o caminho, e a pouca distancia da habitação dous grandes 
veios de grunstein cinzente, manchado de verde, de grão fino e 
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compacto, que atravessam e cortam os bancos de grés . Os sitias 
por onde caminhámos estes dous dias são muito despovoados: 
não se acham nem casas, nem outra qnalq uer morada. O ter
reno quasi Lodo não permiLte cultura, e sómente pouco delle 
póde servir para a criaçHo do gado: comtudo, nos lagares em 
que vi as plantações de canna, milho, fei jão, mandioca e ~lgo
dão, davam bem, mas é tal a indolencia, preguiça dos habita~
tes, que preferem viver como os arabes do deserto, do que culti
varem a terra . Si ao menos para melhorarem os pastos tivessem 
cuidado de queimar os matos e de os semear de bons pastos, po
deriam augmentar os seus r ebanhos, principalmente os bois, que 
são de boa raça, e fazer mais manteiga e quei,ios. Confesso, que 
n une a vi touros tão bellos e tão rt>bustos, como os da fazenda de 
J.\IIont~errate, e que ago ra me pertencem: os habitantes tambem 
podiam melhorar os cavallos e mulas, para cuja criação aquelles 
campos são mui proprios. 

A 7 de Abril deixámos o engenho e tomámos a direcção de 
Itú por um caminho, que a pouca distancia se separa em dous, e 
tomando o da esquerda, atravessá mos uma ponte, a pouco mais 
de uma legua do Tieté, mais mal construída e menos forte que a 
do Parnahyba. ALé olli a rocha é o mesmo gneíss granitoso , que 
á primeira vis La se assemelha ao gruustein , pelo grão e cór. 
Seguimos o caminho até subir toda a serra do Japy, de que ava
liámos a distancia ser de sete ou oito loguas, desde Jaraguá até ao 
logar onduloso e desigual em que está situada a villa de ILú, a 
qual separa, com o vulle em que corre o Tieté, a serra do Japy e 
a serra mais baixa elo Pirapora, que parecem correr entre si pa
rallelas, e com a do J.\IIar ou ele Paranapiacaba. 

Antes de descer da montanha para as collinns, achilmos algumas 
porções ele cas·calho, que merecem ser examinadas, porém a falta 
d'agua nos privou de usar de batêa. Nas collinas, a pouca distan
cia, apparecem novos cascalhos, principalmente do lado do 
ribeiro de Perap intinguy, e na subida do caminho da vi!la . Desde 
a poute do Tieté, a cada passo se acham veios de quartzo branco, 
e algumas vezes schisto argiloso em gra ndes camadas, que serve 
para lagear as casas. 

PilrLindo do engenho, vimos ser mais habitado o terreno, ter 
mais cultura, e ao mesmo tempo não pudemos deixar de sentir a 
falLa de bosques. Todas as ant igas matas foram barbaramente des
truídas com o fogo e machado, e esta falta acabou em muitas par
tes com os engenhos . Si o governo não tornar energicas medidas 
contra aquella raiva de destruição, sem a qual não se sabe cul ti
var, depressa se acabarão todas as madeiras e lenhas; os enge
nhos serão abandonados, as fazendas se esteriliS[ll'ão, a população 
em igrará para outros Jo gares, a civilisação atrazar-se- h a, e a 
administração da ,iustiça e a punição dos cl'imes cada vez expe
rimentarão maiores dil:liculdadcs no meio dos desertos. 

Pernoitámo·; dous dias em Itú, e a 10 de Abril voltámos a exa
minar as minas, que havíamos deixado atraz perto do ribeiro de 
Pel'apitin,quy, assim como outras formações de cascalho que 
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estão situadas á esquerda perto 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 parcella de ouro. 
A formação geral de todo o terreno até Itú, é de schisto argiloso, 
de apparencia primitiva, em que pousa ou assenta o grés, que em 
algumas partes passa a uma brecha ferruginosa. 

Durante os dous dias, que descansimos em ltú, soubemos que 
alguns habitantes desta villa preparavam uma expedição ou ban
deira para it~ comprar índios Caiapós, aa hordas que habitam as 
margens do Paraná, visinhas da embocadura do Tieté. São gover
nadas por caciques ou chefes elêctivos, á excepção de uma mais 
entranhada no interior, que é governada por um conselho de 
anciãos . 

Entre aquelles índios selvagens ha alguns que foram civiliza
dos e encorporados nas villas da Província de Goyàz, mas que, 
irritados das vexações do governo portuguez (i) fugiram, e vol
taram ao estado selvagem. Com tudo esta pobre ~·ente (2) está 
prompta a reunir-se em povoações, sujeitando-se as nossas leis, 
logo que os vamos buscar e que lhes demos morada. Vivem 
agorn em paz comnosco e desejam que se augmente o trafico 
que com elles ftlzem os habitantes das villns de Itú e Porto Feliz. 

·O governo devia favorecer isto, ainda que no principio perdesse, 
evitando,- comtudo, que os pais vendessem ou trocassem os filhos 
por machados, facas e outras ridicularias; não se mudasse em es
cravidão mas sim em uma especie de domes ti cidade temporariu. 
A sorte daquelles índios, assim como a dos de Guarapnava, no dis
tricto de Coritiba, merece toda nossa attenç5o, para que não aj un
temos ao trafico vergonhoso e deshumano dos desgraçados filhos 
àa Africtl o ainda mais horrível dos infelizes jndios de que 
usurpámos as terras, e que são livres, não só conforme a razão, 
mas tambem pelas leis. 

(1.) O trad. respeitando o tolerando as convicções o opiniões dos ouiJ'OS, nunca 
COJl!Luclo sacrific.a as suas proprias, senL_o quo o A: (mas não é olle, o sim o quo 
rodtgJU osto oscnpto) quo nunca tovo motiVo do quo•xa, antos do grat1dão, mostro 
depois tanto ranco•· o odio pelo uomo portuguoz. Para que doclamaçõos vagas, quo 
nada exprimem, nom significam I O passeio publico, o museu, hLgôa do Rodrigo do 
Freitas, odificios, ost..adas, as pontes quo ha (que não são do madoi..a) , otc. , otc . , 
tudo é dosso tompo calamitoso portuguoz, o dopõo contra a ingratidão o injus tiça 
dos quo o nogam. A. lJUO não nos arrasta" closcjo do popularidade, do lisongoar o 
POVQ I diremos com Domardes 

O bom espirito quo pretendo fama 
Sor louvaclo do povo não ucsoja, 
Que sompro ,ao monos sabi'o mais a fama. 

(2) E' para admirar a caridade? oxLJ·omoso amor, quo ó moda, mostrar-se o Lot·-so 
para o estado selvagem. A estes so sogabam o estimam. Não posso deixar uo trans- . 
crovor o crno dizia o grande Napoleão: 

" Os ldeologos fizeram mais mal á F•·anca do que Lodos os Jacobinos Auarchistas 
o Sotombrisadclros. Os Idoologos principalmenlo lize1·am mal.ar os )Jra'neos nas eo
lonias o iuvonLarnm uma . palavra (pltilnnt?·opitl), quo fará corret· mais sangue do 
quo todas as guerras do religião.• 

Que la philantropio ost uno chose ü craind•·e 1 

Los Phil. art. li soe : I. 

... 
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O estado de abandono da villa de Itú se mostra pelo cleleixado 
da Camara Municipal, que não só se não occupou de fazer calçar 
as runs e caminhos, 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 familias, da cor
rupção da mocidade, e do affrouxamento do espírito publico (1.). 

A :1.2 de Abril partimos de Itú e fomos ver a grande cascata ou 
sa!Lo do Tieté . Antes de occupar- nns em desct·ever as nossas 
descobertas mineralogicas, diremos que o terreno em que assenta 
a villa é todo de argila silicosa, mais ou menos ferruginosa, 
alli chamada massapé, e que é a mais propria, principalmente o 
de côr violete. cinzento, e vermelho escuro, para a cultura das 
cannas de assucar . A um quarto de legua da villa no caminho 
da cascata, atravessa-se uma estrada cortada por grunstein, que 
passa ao basalto, semelhante em côr e no grão, ao que vi em 
Kinacula na Suecia. D'aqui o mesmo massapé continüa 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 faz dm1s ilhas, por 
onde passa uma ponte mal feita e arruinada . A cascata é muito 
pittoresca, por causa das rochas quebradas e escarnadas, que 
formam diveraas figuras, e differentes e curiosas vistns, e pela 
queda do Tieté, que depois se divide em dous bruços, um dos 
quaes se precipita de mais de tres braças de altura. A quéda 
d'agua continüa a formar redomoinhos, e eocuma até mais de 50 
braças, onde o rio se ajunta, e entra no seu leito. Do lado direito 
tentou-se abaixar a corrente, para facilitar aos peixes poderem 
vencer o salto, porém não se concluiu a obra. A direcção da 
cascata é quasi do N NO. aS SE. 

A algumas centenas de braças acima do Tieté, do lado esquerdo 
reconhecemos um sitio chamado Lavra, cujo nome (e os restos 
de um canal ou rego) nos indicou que antigamente alli se tirou 
ouro. Uma excavacão que fizemos descobriu uma camada de 
cascalho, que está ao nível do ribeiro e se entranha pelo seu 
leito. O cascalho é fino, e solto, composto de seixos cobertos de 
q•1artzo e schisto argiloso; deu sulliciente signal de ouro. Si se 
estender em ambos os lados do ribeiro para o interior da terra 
póde ser productivo. O esmeril, que fica no fundo da batêa, é 
pouco magnetico, mas contém muito daquelle metal branco, de 
que já fallei, e que parece ser I?"idium. 

Em Itü separei- me de meu irmão Martim Francisco Bibeiro 
de Andrada. Fiquei na villa para continuar o meu caminho para 
Sorocaba e a fabrica de ferro de Ipanema, e elle partiu para 
Piracicaba, pelo caminho, que atravessa a ca~cata. Referirei o 
resultado daquellas observações mineralogicas . 

(i) Outra declamação da moda . Esta culpa têm os que ordenam padres som in
strueção, nom costumes, o ainda poior, os ompregam nas igrojgs. 
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Passando a cascata e a cnpell a rle N. S. de Montserrate, que 
se eleva na margem direita do Tieté, o caminho pnra a freguezia 
de Piracicaba (boje v-illa da Conceição), corri de SO. a NO. 
Acima da subida da cape lla para a estrnda vê-se o grés ferrugi
noso, com a lguns pedaços de ferro nrgiloso. Na descida pnra os 
ribeiros Bui1'y, Atuahy, e outro sem nom e, vi nas margens á 
superfl cie, grés esbranquiçado; perto de outro ribeiro, sub indo 
para o Jogar de Samambaia, vi grunstein, que tambem :-~pparer.e 
no Jogar do Carneiro, duas leguas quasí distante do rio Capívari. 
O gr és branco torna ;1 apparecer no ribeiro das Caveiras e no da 
Agua -parnda . Na fnzencln do rio das Ped1·as notei o schisto argi
loso em que assenta o g rés ferruginoso DC ima mencionado, 
cortado por veios de quartzo branco. Passada a fazenda do Lumiar, 
e nas terras ela do 'faquand , ac ha-se uma formação de sc hi sto 
si li coso, que algumas ve1.es passa a pederneira . Esta formação 
continúa com pequena interrupção até perto da ca~a , onde 
reapparece o grun stein de côr preta , de grão mais ou menos 
grosso, passando a basalto. Ha aqui um sa lto do Pi?·acicaba ; 
e na sup erficie do chão apparecem pedaços de schisto silicoso, 
azu l escuro e negro. O terreno de toda a es trada, além das rochas 
já descriptas, é de J;Oassapé violeta escuro, e de outras cores . 
Os ribeiros que o cortam são o Bniry, Atuahy, Forqui lh a, 
Capivary, o dns Coveiras, Agu a-paraàa, e das Pedras , e outros 
que não têm nome. As margens do Piracicaba são perto da 
freguezia de s. João ele Atibaia, e a' do Capivari chegam ás· 
alturas contíguas á vil la de .Jundiahy. Estes dous ribeiros descar
regam no 'l'i eté. Antes de chega r ao Capivari não ha bosques 
continuados, mas passado eJi e, aforn boas madeiras de construcção, 
como o caburnma, paroba, su cupira, segurajahi, contêm oütrus 
bons pa1·a a medicina e marcenaria, como a copahyba, pá o d'a lho, 
almacega ou gomma elem i, jacarandá, jaracatia, etc. 

A freguezia de Piracicaba se eleva em uma collina. d'onde por 
um a suave descida se chega ao rio, perto de sua quéda. A vista 
é magnífica. E' neste s iti o que paRsa ~~ es trada dos bellos eampos 
ele Araraquara, onde já se formaram varias criações de gados, 
que fornecem e dão grand1~s esperanças. A vi li a, que é muito 
moderna, contém no seu r ecinto e arredores perto de tres mil 
hab itantes. Esta populu ção cada vez mais crescerá , peb affiuen
cia continua dos habitantes das vil las mais antig-as . A grande 
distancia em que esta freguezia ~e acha das villas de Itú e Porto
feliz , a cuja jurisdicção pertence por falta de justiças municipaes, 
.an imava a impunidade dos crimes, e dec idiu a junta do governo 
de S. Paulo, á qual eu pertencia em 1821., de a eri gir em villa 
com municipalidade e · juiz ordinario. 

O principal ramo de cultura é o assucar, que por anno já 
monta a 20.000 arrobas; o mais é mi lho, fei jão, oleo de mamona, 
gados e porcos. As terras e os pastos são bons. Os en genhos era m 
vinte e cinco, e agora é provavel que muito se tenham augmen
tado. 

Não nos esquecamos de que o rio f:urimbatahy daquella villa 
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tem banhos thermaes chamados A_qua Santa. Outras aguas 
thermaes se acham na collina chamada das Amms, mas a falta 
de cam inhos, e de casas, faz com que não sejam mais frequen
tadas. Meu irmão fez vir algumas garrafas, rolha das para analysar, 
o que não pudemos fazer por causa dos acontecimentos políticos, 
em que nos acbámos envolvidos . No salto, na margem esquerda 
do ribeii'O, tambem ha uma fonte d'agua fria sulfnrica (i). Possuo 
fragmentos recolhidos na Agua Santa, que estão rodeados de 
pedra liqui da, com pequenas parcellas de pyrites ferruginosas, 
e das margens do Curimbatahy um pedaço de pedra calcarea, 
côr de fumo, de estructura schistosa, que parece formar um 
banco entre o schisto gratLWackic.o côr de cinza clara, de que 
tambem tenho um pedaço (2). Finalmente, do Jogar chamado 
Capitão commandante, a legun e meia distante da villa, tive 
amostras de stnlactite calcarea . Pelo quo, posto que os montes e 
collinas da Província de S. Paulo sejam rochas primitivas, o 
paiz não é, como se collige, privado de pedra calcarea, porquanto, 
além dos Jogares que ficam mencionados, ba excellentes marmores 
calcareos (::1), na ribeira de J~uape e nos campos de Coritiba . 

Não tendo podido meu 1rmão, por falta de tempo e maus 
caminhos, proseguir as suas descobertas até á collina de Arara· 
quara, porocurei ter noticins éxnctas. Soube que a distancia da 
villa até ao fim dos campos de Araraqunra é de sete leguas, e que 
o monte fórma um grande cone que divide as aguas, parte das 
fJUHes desce para o rio Mugiguassú, e a outra pnra o Tieté; 
que subindo-o do lado Piracicaba, se descobrem immensas 
planícies, que se estendem até ao Mugi, com insensível pendia. 
Os ribeiros que nascem uns nos campos, outros daquelle lado 
do monte e que des~guam á direita do Tieté, são: 1. 0

, o Jacarépi
pira; 2°, o Jacaréguassú,· que é formado dos ri!Jeiros do Feijão, 
Tahiqunré primeiro, Pinhal, Munjolinho, Correntes, Chibarro, 
Ouro, Cruzes, Bajeudo, B ucaiu v a, e do Tabiquaré segundo. Os 
rios e os ribeiros, que nascem do lado opposto e vão descarregar 
á esquerda do Mugi, são: o Quilombo, o da Fortaleza, Cabeceiras, 
Rancho queimado, Monte alegre, da Fazenda do Amaral. O 
ribeiro de João Rodrigues emboca no Paraná. Não mencionamos 
outros riachos pouco importantes, mas não deixaremos de men
cionar o Carimbatahy, que nasce ao pé daquelle ml)nte e desagua 
no Piracicaba. 

Uma trndição antiga e constante, e em alguns pontos nova
mente verificada, diz que aquelle monte é a urifero,. assim como 
o rii;Jeiro das Cruzes e Piraeicaba. Ouvi a uma pessoa verdadeira; 
que os pastores do MDjor Carlos de Arruda Botelho, cuja fazenda 
é encostada ao monte de Araraquara, têm algumas vezes acllado 

(1) Talvez soja forroa quo so queira dizer. Felizmente são raríssimas as aguas 
ulfuricas. 

(2) Nos to periodo pareco faltar alguma palavra, porque não so entende não so 
sabo de quo siTo os fmgmentos o pedra liqttida o que ó. ' 

(3) Sendo verdadeiros mat·moros, nocossariamento são ealcaroos. 
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em diversos pontos da sun extensão, fo lhetas (1) d'ouro de iO a 
1.2 onças . Igua lmente ouvi, que ha muito ouro e diamantes nos 
r ios Jacarép ipira, e .Tacaréguassú. Quando se :mgmentar u popu
lação dnque ll e distuicto c feito cam inhos, aquelle monte e os 
r ibe iros, CJI18 cle lle descem, merecerão um ex.ame sorio, e miudo. 

Emquanto meu irm::io divagava por Piracicaba, para de lá 
tornar a Sorocaba , anele nos devíamos eucontrnr, parti a 20 de 
Itú para aqucllc u ltimo Jogar . O caminho por que fui atravessa 
um terreno ondeado, entreme iado ele planir:ies e va ll es ; as aber
turas que se encontram siio poucas, e fechadas por r i beiras e 
barrancos, que cortando a pissarra ou massapé, mais ou menos 
proprios para a agricu ltura, conform e a mistura e a côr, 
penetram até á rocha viva e continua que é de grés, ma is ou 
menos grosso, ele cor ma is ou menos branca . A fa I ta de an i maes 
faz com que aquelles campos, posto que com bons pastos, não 
sirvam para grande criação de gado. Em algumas partes ha 
viveiros de enfesaclns palmeiras, chamadas lndayas, que dão 
cocos do tamanho ele uma noz, da mesma fórma e contextura 
dos coco~ grandes da Bahia, e de que, n:io só se l'nz doce, mas 
tambem, pisando·os, uma especie de farinh ~l de que usam os 
habitantes. Servem-se das f'o lhas para cobrir as choupanas, e tem 
a existencia daque ll e arbusto como signo! evidente de es tet'il idade. 

A cultura daque lle vasto campo até Sorocab~ é quasi nenhuma, 
ainda que ha muita tetTa boa paru mandioca e prados artificiaes, 
e pr incipalmente para o algodão, que plantado de estac11; sem 
enxada nem estrume, prospera c ajunta a qualidade á quantidade . 
Na primeira legua e meia depois de Itú ila matas e capoeirns que 
depois são mais raras . 

A villa de Sor0caba tem a reputação de ser IH1bitada por gente 
boa e hosp ita leira. Nns mulheres lla o verdadeiro typo OLl modelo 
da belleza. Como muitas outr11s da província, fazem eom que o 
sexo pauli ta seja citado em todo o Brazil pe la regL1laridade das 
suas feições, sua boa figura e esbelta estaturn, côr de jasm ins e 
rosas, e sobretudo pelu amabi lidade e bondade do seu caracter. 
A villa está assentada em Jogar bem arejado. Aos seus pés corre 
o So?·owba, que pódc servir para alguma navegação. Os habilantes 
sustentam-se dos productos da agricu ltura, ~ t iram grande lu~ro 
do commercio das bestas e gados que vêm do SLll, que se vendem 
alli para S. Pau lo, Santos (:2) Minas Geraes, Rio ele Janeiro e até 
Bahia e Maranhão. 

FEThRAl\IAS DE IPANEl\U 

A 21. visi tei a fabrica de Ipane~na, situada nos lados do Monte 
ele (en·o ou de Bimsoyam. Extrahia-se alli antigamente ouro, si 

(l.) São mai s do quo folhotas, são gl'anctcs. 
(2) Difficilc cst esse p>:obum, diz P luto.rco, o a;;ora. o oxpodmonto; toudo por cau~a 

.da fidolidado, o oxacttdiío do traductot· de onumorat· o E ldorado Santos, ando nao 
havorá uma duzja do bos tas, o domais figurando como província. 

" 
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se acreditar nes escriptos elos Jesuitas e na obra elo Holfanclez 
Lmiel. 

A rocba, que fórma os lados elo Mon te de ferro, é de grés mais 
ou menos branco, coberto ás vezes de uma camada ele pissarra 
avermelhada e facil de cavar . O monte é de gran ito commum, de 
grão ora grosso, ora fino. Sobre o g ranito b.a o mineral ele ferro 
magnetico no cimo da montanha; embaixo, acham- se pedaços do 
mesmo mineral , que desabou, e que para se aproveitar, só pre
cisa apanha i-o e conduzil-o. O mineral e~tn misturado, ns vezes, 
com a mina de ferro I uzidio de Werner. E' mui lo rico, porque 
pelo ensaio dá quasi 90 por 100 ele ferro metallico. Entre o gra
nito ha camadas el e schisto argi loso, e hornblenda commum, 
massiça. a que os habitantes impropriamente chamam pedra. 
veTde . Vi tambem alguns peelnços de porphyro verde, e ou tros de 
opala commum, muito semelhante ás de Telcobania em Huugria . 
Ignoro o seu jazigo , e nem o puda indagar. Esta opala, cheia de 
calcedouia branca, será proveniente de alg um veio que atravessa 
o granito ? 

E' no grés, que se fizeram os canaes e alicerr,es da fabrica, 
que quanto aos edificios, á pedraria e madeira, são de magnifi 
cencia inutil . Um grande erro me espan tou, na construcção do 
cana I de esgo to . O seu alto ni vel não pó de dar prompto esgoto ás 
aguas, que mui tas vezes ameaça çn inund~ções. O ed ificio com 
põe-se de duas fabricas: uma, chamada n fabrica sueca, consiste 
em quatro fornos de fusão e precipitação, chamados em allemão, 
blaccof'en (1), os quaes têm nove palmos de alto, e podem dar em 
24, l1oras seis arrobas de ferro. 

Foi este o unico resultndo do saber do director sueco, e dos mi 
neiros que vieram da Su-ecia, com tanta despeza, e que por tão 
pouco consumiram e despenderam tanto tempo e dinheiro (2) . A 
outra fabrica tem dons fornos altos. pegados um ao outro, com 
as necessarias forjas de refino. Não especifica r ei o estado em que 
achei o estubel ecimento, porque o fiz em uma memoria que apre
~entei á Junta do novo governo de S. Paulo em 182-t. Oxalá que 
os accionistas segu issem os meus conselhos, uni cos que os po
diam livrar da ruina I 

Em Sorocaba, veio-se-m e ajuntar meu irmão, que voltou de 
Piracicaba; e a 28 ele Abril partimos para S. Paulo, por caminho 
differente daquell e, por que fomos . . Mau dá mos adiante os criados, 
pela banda da freguezia de S. Roque, onde devíamos pernoitar, 

. e tomamos para a Capella de N. S. da Appm·ipão, em cujas visi
nhanças se nos di sse, que se achou um pedaço de pedra, que 
funclida por um ourives, deu seis ouças ele prata. Antes de chegar 

(i) Parece-nos estar onado este uomo, porque não sabemos haver forno al 
gum assim chamado, mas sim - blecho{an- Forno do chapear - Fo•wnca•• à 
Jllat i''"''. 

(2) q mesmo aconteceu em ~o•·tu gal. Vejam -se -:- Apontamentos pam a .1Iisl. 
elas "'~nas em Po•·tttgal, pelo aJudante servindo do totondcnto gorai das minas . 
Lisboa, 1.824. 
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e passado um riacho, na subida que o segue, encontrámos um 
pequeno v eio superficial , que com a bat0a deu bastante esmeril , 
porém nada de OlHO . A mes ms forma ção se prolonga até á Ca
pella. Na vizinhança do riacho vimos frequentes veios de quatzo, 
alg uns consider<lVe is . A mesma Capella é edificada sobre um 
dell es, que tem quasi brnça e meia de grossura, mas cujo~ fra
gmentos, pisados e examinados, não deram indicio a lgum de me
tal, e ainda menos de pyrites de ferro, ou de minenl de prata. 

Desenganados do nosso inutil exame, descemos por uma estrada, 
que tem pouco mais ou menos leg ua e meia, e que conduz perto 
do ribeiro de NhanaJtiva, onde entrámos na boa es trada que, pas
sando por S. Roque, continúa atravez da rregu eza da Cotia até 
S. Paulo. Nesta jorn:via , coberta parte de capoe iras, parte de 
matas virgens , com alg umas casas espalhadas; no fim da primera 
meia legua, o terreno principia a formar outeiros e profundos 
valles, que são r egados por alguns ri~chos, muito distantes u1u 
dos outros . A pouco mais ou menos uma Jegua, de repente se nos 
apresentou uma rocha de gran ito ele grão g rosso, que fórma um 
pequeno cume. Proseguindo o cam inho, achámos uma formação 
de grauwacko commnm e schistoso, que parece nssertar ilnme
diatámente no granito. Esta formaçlío cnntinúa pda estrada, que 
tomamos, logo depois de passar o ribei ro de .Prejebú. O grauwa
cko passa ao schi sto nrenoso, e ao grés ma is ou menos corado, e 
é cortado por g rande quantidade de veios, ue quartzo branco e 
cinzento. Entre elles, vimos um grande veio. ou para melhor di
zer, um a massa irregular (Stoclc dos al lemães), de mineral de 
ferro argiloso que passava a hematites brunea e a ferro spatico. 

Não ba agricultura por estes s i tios, afóra em Prejebú e nos ar 
redores da freguezia de S. Roque . Esta ultima povoação nos pa· 
receu haver-se augmenlado em tamanho e povoação. Vêm-se 
muitas casas novas. A povoação da l'reg uezia do districto é de 
2,300 almas, que vivem da agricultura, e que em outro tempo co
l hiam muito tri go e centeio. 

A 29 de Abril paruimos de S. Roque e tomámos a estr:.1da da 
Cotia. Logo no principio ele/la se v êm grandes rochas nuas, de 
syenito granitiforme, que npresentam um aspecto porpbydico por 
causa dos muitos crystaes de feldspato branco, qne as cobrem. 
O grão daquelle syenito insensivelmente diminue ele tamanho, de 
fórma, que em diversas partes do caminho se diria ser verdade iro 
g runstein, cmquanto em outra s toma certa dureza, como o schisto. 
Sobre o syenito ha grandes massas de schisto silicoso, penetrado 
de veios de quartw. Em outras [Jartes a côr é quasi preta e tem 
poucos signaes de quartzo. 

Prosegnindo, e quas•i no meio do caminho elas duas J'reguezias, 
vimos outra v ez o g ranito se. mel h ante ao acima referido. O gra 
nito continúa por um longo espaço, e perto da f're guezia da 
Cotia passa o gnei ss . Todo o resto do ca minho es tá cheio de pis
sarra vermelha, ama relia, sem formação de cascalho. 

Desde Sorocaba até aq ui ac hámos 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 esculvado, não tendo arvore ~ll g uma, a 
não ser nos profundos barrancos, são de um aspecto romanlico 
e apresentam bellos val les com arvoredo que con trastam com a 
aridez do campo. De uma eminencia, vê-se a grande extensão, 
que ncaba no cume daquella serra de montes, qne parece ser a 
conti nuação ao sul da serra do Ma r ou de Pa r:mapi !lcnba . 

A estrada desde S. Roque, e mesmo de Prejebú a S. Roque, é 
muito boa, cercada de capoeir~s e matns, cuja variada vegetação, 
se mostra rica e prodigiosa. Muitns daquell as arvores, por causa 
das suas magníficas flores, pot..liam fl gurar nos jardins e parques, 
principalmente uma, que par·ece ser cln especio dos platanos, e 
ou tra, cujas fo l11as antes de cahir se fazem u mas ver melhas, ou
tras amarellas. 

A freguezia da Cotia é situada em uma collina, de que se 
desce a um ribeiro rodeado de arbustos, particuiBrmente de 
go iabeiras e nraçás; a popnlação é quasi de mil habitantes . 

A 30 partimos da Co tia para S. Paulo, onde chegá mos, depois 
de andar sete'leg uas. O caminho ni'io apresentou mudança alguma, 
quanto ás rochas, mas é alegre principalmente na passagem do 
?'iodos Pinheiros, que pela sua frescurn e be ll eza convidn os 11:.1 -
bitantes de S. Paulo a irem passenr ás suas margens. Assim se 
terminaram as nossas excursões mineralogicas da vi ll a de 
Santos. 

Para se poder fazer melhor idéa do terreno que percorremos 
nesta viagem, em que varias vezes sallimos da es trada, tanto para 
um, como para outro lado, fazendo muitas voltas, daremos ar]Ui 
as di stancias em linlw recta. De Santos a S. Paulo - 1.2 leguas; 
de S. Paulo á fr eguezia do Santo Amaro - 2; a JaragDá l.i,; a 
Pnrnah iba - 7; a Itú -H ; à Sorocaba - 6; a Piracicaba 1.2; 
a S. Roque- 6; a Cotia- 6; d'aqu i a S. Pau lo - 7. Cumpre 
observar QUe aquellns leguas são mui to grandes, e excedem ás de 
Portugal de 1.7 1./'2 por grau. 

Segundo esta descripção, é facil ele formnr idéa do estado da 
agricultura e industria na província de S. Paulo, da fertil idade e 
riquezn do seu territorio. Não é só no districto aurífero de Pnrun 
hiba, e seus arredores, que existem minas de OLHO, umas ainda 
intactas, outras, antigamente, apenas exp l orada~ , antes que os 
paulistas descC>brissem os cnmpos ele Minas Geraes, Goyaz e Mato 
Grosso, e deixado a sua terr~1, para ir povoar, e ali apan har ouro 
e diamantes. Nos con fin s de Iguape e da Serra do mar, entre as 
minns, agora qua i abandonadas, de Paranapanema e de Piauhy, 
h a um grande dist1·icto aDrifero, que promette mui to, e cojo 
cen lro é o terrHorio do Iporangn. Este vasto districto estende-se 
desde a riba do mar, r ios e ribeiros, que correm aba ixo do Ipo
rnn ga, 1aes como o Vaporanduba, Pi loeus, Taquary, Juquia, As
su ngui, S. Lourenço, Batntnl e outro~. acima elo Iporang;~ nté 
á vertente do grande rio de Iguape. Tambem existe outro grande 
dis lricto nur ifero e diamantino, nn extremiclade meridional da 
província, nos campos de Coritiba. Este dis~ricto comprehende o 
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rio Verde, Cachumbú, 1'ibagi, que r ecebe os ribeiros da Pais
queira, Prata , Rio Alegre, da fortaleza de Sant' Anna, Borges, 
Santa Rosa, e outras. Além destes districtos geraes, sei, e é 
muito provavel, que as faces e lados da Serra do Mar, princi
palmente na parte occidental, que corre do NS. pela província 
de S. Paulo, são mais ou menos auriferos; porque aquella Serra 
do Mar ou de Paranapiacaba, continuação da S erra dos Orgãos, 
que vai acabar pussada a província de Santa Catharina, fazendo 
um cotovello a E'ste do rio Paraná, principia já a sel -o na pro
víncia do Hio de Janeiro, como o provam as minas de Cantag·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. Tenho por informações particulares, 
que vindo do Rio de Janeiro por um atalho ou picada para a 
villa de S. Sebastião, e d'ali para S. Paulo, acham-se ribeiros 
auríferos , e no si tio chamado Ping~-pinga bons diamantes. 

Na prolongação da Serra , na província de Santa Catharina, 
cita -se como famoso na tradição elos antigos habitantes o monte 
chamado Tayo. A outra serra do Japy, que é a continuação da da 
Mantiqueira, na província de Minas Geraes, e que se vai reunir á 
Serra do Mar, na celebre quéda das sete cascatas do Pamná, tam
bem é aurífera em algumas partes e merece ser explorada. Esta 
unica província de S. Paulo, sendo povoada e civilisada, formará 
um grande estado, visto que pel a variedade elo seu clima, sendo 
parte entre os tropicos e outra fóra delles, pela abundancia de 
madeiras, e dos seus uumpos, pelos innumeraveis rios e ribeiros, 
em grande parte navr.gaveis, pelas riquezas de ferro, ouro, dia
mantes, outros metaes, e pedras preciosas, é rea lmente um dos 
paizes mnis privilegiados do globo e uma obra prima da bemfa
zejll natureza. Accresceúte-se, que a raça branca, que o h~bita, 
é das mais bellas e fortes da Amer-ica Meridional. Foi a ella e 
aos índios conquistados pelos paulistas devid~ a· descoberta 
e a povoação dos vastos desertos do Brazil. Aos paulistas se de
vem os primeirGs habitantes do Rio de Janeiro, Minas Geraes, 
Goyaz. Cuyabá, Mato Grosso, Santa Catharina e Rio Grande do Sul. 

Nas differentes guerras, descle a primeira colonisação do Bra
zil até ag·ora, sempre o valor dos paulistas se assignalou, e 
mesmo hoje, foi da província de S. Paulo que sahiu o primeiro 
grito de liberdade e independencia do Brazil. • 

Diario de u:1n.a viagem mineralogica 

PELA PROVINCIA DE S. PAULO NO ANl'I"O DE :1.805 

Pelo conselhei?"O li{a?"tim Francisco Ribeiro de A n ckada, m.embro 
honorar·io elo Ins·tituto 

Sahi da villn de Santos no dia 8 de Julho de 1.805. Parti de 
Santos, vim pelo braço de mar que se dirige para o Cubatão, e 

.. 
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no largo do Caneu, tomei ii êsquerda por um rio, que divide a 
villa de Santos da terra fi 1·me e a torna ve rdadeiramente uma 
ilha ; cheguei ao porto de Piacabuçú, onde me metti em carros, 
e andei uma grande praia de dez leguas, segundo dizem, ao sul 
até chegar á villa da Conceição de Itanhaem. 

Esta villa está situada numa planície, que se estende até á 
praia, e pouco anedada della ; verdadeiramente fica pouco dis
tante da costa elo mar, e ao lado, na margem, corre um rio 
do mesmo nome, que continúa até á serra, donde ha uma 
picada para a freguezia de Santo Amaro . Neste rio podem entrar 
pequenas embarcações, as quaes podem sahiL· á meia carga 
e acabar de c;arregar fóra, segundo me asseveram. 

Deixei de fazer cu idadosas 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 com
posição talvez do granito de duas substancias, quartzo branco 
e micn denegrida, no qual umas vezes predomina o quartzo, e 
outras a mica. Esta observação fiz eu não só nos montes que 
decorrem á e~q ue rda do rio, mns lambem na pequena elevação 
sobre que está situndo o convento de Franciscanos : a direcçiio 
dos bancos· é nordéste e sucloés te . Colhi sementes de curuanhas 
e de caraguatá, que me parece ser uma especic do e;enero Bl'o
mel·ia -

Con tém esta povoação duas igrajas, a matriz e o convento já 
mencionado. Um capitão- mór é o commandante da terra: tem 
um~1 casa de ca mara, e é aindcl correição de S. Paulo ; sua po
voação anda por mil e tantos habitantes, entrando a aldê::~; o forte 
da t:ultura do paiz é a plantação da mandioca, pouco café e 
canna ; a maior parte do povo occupa-se em serrar madeiras, 
tanto assim que os dizimas no triennio montam sómente a 
700~000, minguado rendimento para uma povoação que fosse 
menos indol ente e mais activa - A indolencia neste paiz é 
consequencia necessaria da escravidão dos negros, pois que o 
branco julga -se aviltado em exercer um mister que se confiou aos 
negros, e estes pour:o se dão disto , porque não vêm o fructo 
dos seus trabalhos e só mente maus tratos e castigos · horri
veis. 

No dia 15 atravessei o rio da Conceiçãol de que fiz mençíio, 
e meLti-me em carros para andar a praia de Peruibi, que já 
fica ao sul da praia, e terá seis legnas de comprimento ; do 
meio para o fim está a aldêa deste nom e, e no lim o rio, que 
tambem atravessei, para no seguinte dia subir ao morro de 
Peruibi -

Em todo o paiz o grande ou pequeno valor dos generos de ne
cessidade é quem regula da riqueza ou pobreza delle ; mas aqui, 
apezar de ser a povoação mínima, e por conseguinte a exLracção 
nenhuma, os generos têm um valor maximo consideravel, o que 
não póde provir senão da total falta delles, tal é a preguiça e 
indolencia dos seus habitantes. O maior número de molestias 
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em be ira mar cu aLtribuo não só mente ao est9gnameuto das aguas 
e impureza do ar, mas tambcm á fraqueza de forças proven iente 
da n ullidade de alimentos, e ao mau passadio, e teri a de admirar 
como o homem, um animal tão nctivo e industrioso, seja aq ui 
frouxo, e muitas vezes chegue por sua indol encia no estado 
de miseri a no pa iz o mais fe rtil do mundo, a não ser para mim 
de eterna verdade qu e as n ecessidades crescem á proporção 
das dilliculdades e, conseg uintemente, dos desejos do as sa -
tis fazer·. . 

Mande i colher :~ poah.t, planta se rpen tan te estolhosa, c1ue dá n a 
arêa, ipecacua oba, cuja descripção botanica deixo para uma me
mor ia separada. 

i6 de J ulho.- Neste dia passei o morro de Peruibi. Este morro 
divide-se em difie1·entes cabeços, e por consequencia em diversos 
valles; em quasi todos os valles ribeirões; não :;ei como es tes 
bomens, dados a serrar madeiras, se não têm lembrado em le 
vantar engenhos d'11 gua de serrar madeira. As pedras são 
b locos de granito de duas substancias e uma pedra quatzosa 
crystnlisa da . 

17.- Cheguei a Garaú, e andei uma pequena praia, até met
ter-m e n'uma canôn par11 passar o rio des te nome . Em todo este 
rio nada vi digno de observar- se , á cxcepção de uma aranha, 
espec ie de lontra do r io, maior que o Vivi a, a qmiljulgo será a 
nwstela l·utris brasiliensis de Linnêo, e jacarés donde se deriva 
o nome do r i o (Lace1·tct a lt igato1·) . 

Chegado ao porto, subi o morro de Garaú e fui dar á praia 
de Una. Em todas estas pra ias não achei conchas, que por sua 
variedades ou por desconhecidas merecessem attrahir urn natu
ra li sta. Embarquei no rio de Una, que eu cl1amara antes rio 
da Pacienc ia pela sua lnrg ura, e depois fui por um braço até ao 
porto do Prelado, do qual vai dar-se por terra á praia da Juréa, 
na ex tremidade da c1ua l me demorei, pura no outro dit~ examinar 
o morro dn. Juréa e o rio Verde, que deixt1ra atraz. 

Dia 1.8 a 20 .- Deixando as differentes cachoeiras que contém 
este morro, nas quaes a formação podigiosa do ouro pouco ou 
na da prometle, direi que este morro é um dos mais altos desta 
costa, que sua direcção é quasi nornoroéste susuéste, e desta 
mesma sorte se prolonga ; que ell e está coberto de blocos de 
uma rocha cinzenta esc ura e avermell1ada, a qual en tra na 
rocha empast'ada, crys lal isada , que os mineralogistas denomi
nam porfido ; o cim ento é de natureza siliciosa, com crystaes de 
feldspato branco ou v ermelho, contendo de mais micn., schorl
negor e gra nadas, como bem se observa nas faldas do mesmo 
morro junto ao mar: par« p~rl:e do rio Verde, que Qcn ao norte 
da .Tu ré a nas f« I cb1s lateraes delle, a pasta do por fi do parece ser 
argil osa, romo o indi ca a natureza fi l'.sil dos schistos que nelle se 
olJserva . Es l;as m~ SS<IS porfidicas siío cortadas por ve ios de quar Lzo 
b ranco em diversas direcções . 

Descido o morro, fui examinar o rio Verde, onde vi c colhi 
algumas granadas vermelhas, que os naturaes chamam rubins, 

v: 
t 
I 
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as quaes se achavam nas itaipavas entre a arêa ; a formação 
podigiosa destas i taipa v as promette ouro sem conta : eu de certo 
faria aqui uma experiencia, socavando alguma, si os habitantes 
n ão fossem de todo inhabeis para semelhantes trabalhos . 

Nes ta excursão vi muita arvore da chamada almecegue ira do 
Brazil, Amy1·is elemifera de Linnêo, e uma arvore chamada im
birissú, cujo fruclo contém em si sementes uuctuosas ou gordas 
como amendoim, cwach'is y7JO_Ilea, e das quaes se poderá fazer um 
bom azei te, s i a incuriosidade dos habitantes não fosse um obsta
cuia invencível a tirar proveito de tantas riquezas, que a natu
reza prodiga nos o:trerece. 

Creio que Kolbe e Vaillant nos aridos e desertos sertões da 
Africa não acharam Lautas diJficuldades que vencer , como eu em 
uma colonia portug ueza, ha tanto povoaua : os caminho~. a não 
serem praias, são impraticaveis, ou antes precipícios ao que por 
elles anda ; os rios, atravancados de páos ou cobertos etc uma 
planta aquatiGa que chama guapê, são de dillicil ou impossível 
navegação : estes males não se podem attribuir á falta de ordens 
do governo, porque estas são continuas e expressas . Mas os que 
hão de executar, respeitando os abastados, os isentam por pri
vilegias imaginarias, como si os houvesse para o bem publico; e 
os pobres, podendo mal subsistir, cowo poderão dar tanto tempo 
ao trabalho alheio 't 

21. de Julho.- Sahi da minb.a morada, andei uma grande parte 
da praia da Juréa, o vim ter ao porto de Suamerim, onde em
barquei, e vim ter á ribeira de Iguape: s ubi por ella <Jcima causa 
de seis leg uas até dar no porto da vil la, onde me metti em carros: 
andei co usa de meia Iegn<1, pouco mais, e cheguei ú villll de Iguape 
já noite fechada. 

22 a 'Jl{J,. - A vi lia de Iguape está situada em uma planície, que 
é continuação das marge ns da ribeira ao sul, e e · tá nas margens 
do cllamado mar pequeuo, que é como um braço de mar de outra 
barra que tem a villa mais ao snl: esta é muita baixa, de ma
neira ~ue não podem entrar endJarcações, e mesmo a da ribeira 
não admitte embarcações grandes carregadas, e é pena, porque 
as difficuldades são na entrada, e no restante da ribeira ha bom 
fundo para toda a casta de embarcações . 

Agora proj ectam encanar a ribeira com o mar pequeno, afim 
de transportar os arrozes até ao porto da vi lia; temo sómente que 
a pouca quéda das aguas não frustre esta pretenção, vista a pe
quena di:fferença de uivei. Esta vi!Ja e seu termo contêm 5,322 
habitantes, entrando a freguezia de Xiririca; uma só igre:jll, que 
é a matriz; uru capit.ão-mór é o commandanle; tem cnrnara; um 
jniz ordinnrio conllece da policia e crimes, doode se appelln para 
o ouvidor de Parao aguá, porque já é correi ção desta comarca. Sua 
CLlltura funda-se em arro;,: o nJandioca, e já ha muito engenbo 
d'agua de pilar arroz; o r estante reduz-se a pouco cnfé, canna, 
algodão e algum pomar do fructes de espinho . Antigamente tra 
balhavam muito na construcção de embarcacões, ramo que tem 
diminuído, talvez pela nenhuma bondade das madeiras. 
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25 a 26.- Fui ver uma pequena casa de banho, onde se lavou 
o Senhor Bom Jesus, imagem muito mila grosa no geral entender 
da pl ebe, para cuj.a f' esta concorre immensidade de povo da ca
pitania e de fóra a CLlmprir promessas ou a pedir o sa re de di
versas en fermidt1des qne padfl ce ; pois que o Senhor é aqui o 
medico universal, mórmente do povo des ta villa, que o não tem, 
e nem sequer remedios para medicar-se. Bom é que dure a 
credulidade desta gente, e quando deixará a ignorancia de ser 
partilha do miseravel hom em I A di ta casa é de fi gura octae
drica, e sobre as oito faces assenta como um bemispherio ; ella 
está proxima a um morro, que fica detraz da villa; delle correm 
por mui ta s barrocas rega tos de boa ag-ua, que seria bom encanar 
para fartar a povoação : á superllcie deste morro observam-se 
blocos de uma rocha granítica, algLltn já decomposto: asseve
ram-me que se socavaram estes regatos, e se obtivera ouro: ver
dade é CJLle a formação podigiosa é mnito tenue ~e não perma
nente a meu ver, e por conseguinte julgG será de nenhuma 
utilidade; mas todavia a pretendo examinar. 

27.- Fui correr a continuação dos mGrros, que ficam por 
detraz da villa e se prol ongam até a barra, e nelles não achei 
novidade alguma : sempre as grandes massas da mencionada 
rocha granítica, desarrumadas . Esta rocha fórma pelo seu 
desanumamento barrocas a cada passo, por onde correm regnLos 
e cachoeiras abundantes em aguas, das quaes tem a genLe do paiz 
sab ido tirar proveito, estabelecendo engenhos d'agua de pilar 
arroz, genero de cultura tão di g·no de ampliar-se em todo o 
beira-mar, por isso que as terras haixas e enchareadiçns ~ão apro
priadns para semelhantes pliintações. 

Decorri todo este braço de mar até perto da barra; por muito 
baixa é incapaz de nella entnn·em emba rcações, e [IS que ~1 portam 
nesta villa entram quasi sempre ]Jeln barra da C.ananéa, que se m 
impropriedade póde-se chamar -se barra do sul- Decorre desde 
esta barra até n de Cananéa uma porção de Lerrr.no baixo, que 
verdadeiramente é urna ilha , por ser cortado ao n.or te pelo 
braço de mar que fórma a barra do n0rte, ao sul a b ~ rra de 
Cnnanéa, a léste o oceano, a oéste o mar pequeno, isto é, o mar 
que ficca entre a villa e a dita ilha· : es ta ex plicação deve 
entender-se, si a costa corresse directa mente muito ao nor te e sul. 

Nota.- Esquecia-me advertir que a· absoluta necess idade do 
sal, junto ao seu grande preço, que impossibilita os pobres de 
beira-mar a comprarem-no, .os obrigou a fazer em-no para o seu 
gasto; eis pouco mais ou menos o modo: coam a agna aa lgada 
e a deitam em um tacho, levam-na ao fogo, onde evaporam a 
agua, e depois qtlando tomaram o ponto, batem -na com pás: 
deste modo obtém um sal muito branco, mas não tão salgado ... -

luLus aqu:e dulccs , vivoquo scdilia saxo 

27 de Julho a 6 ele Agosto.- Agradando-me em demasia os cos
tumes dos habitantes dn villa, os dos da ribeira me deixam assaz 
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magoado : uma luxurin desenfreada entre as mulheres e homens, 
e entre parent es, uma freqLlencia de ad ullerios, póde acaso attri
buir-se ao es tado prox.imo da natureza? Certamente que não, por 
que aqui tamhem vemos reinar os vícios das nações civilisadas: 
os viajantes que nos descrevem os costumes das ilhas do mar do 
Sul, fazendo·nos ver uma igual tendencio pelos sacrificios 
de amor nas solteira s, nos pintam as casadas como modelos 
da fé conjugal; ao menos si as casadas fossem sacrifica das pelos 
maridos, como em Sparta, pa1·a o bem publico 1 mas estas idéas 
estão bem longe de um semelhante povo. Pobre humnnidade! 
quanto és respeitavel pelos teus bons costumes, e despresivel pela 
tua perversidade ! 

9 a 13.- Todas as margens da ribeira, e mesmo algum terreno 
decorrido, é argilloso, sili cioso e bumoso, proveniente da decom
posição dos vege ta es; no Joga r do desca mpado acham-se á flor 
d'agua bancos horizontaes de uma arg illa branca pura; mais 
acima noutro pouso ha um schisto argilloso ferruginoso, pobre, 
com alguma .. . . ele ferro de permeio; estes são de direcção oes
noroéste lessuéste, quasi horizontaes: em diversas partes vê-se a 
flor d'agua a form açl'io podinguica do ouro ; e nestas brechas, 
além de outras pedras roladas, acham -se as chamadas pedras de 
capote, que julgo se r o g1·austein dos Allemães . 

A es ta ribeira vem ter di versos ribeirões e rios, como o Pari
guém çu, Pariguémirim e Jacajeiranga á esquerda, e o Juquiá, 
onde vo u trabalhar, desprezando os outros por menos nomeados 
em ouro. 

Esta ribeira, admirave l pela sua extensão e largura e pela faci 
lidade de navegação até Yporanga, pela fertilidade das terras que 
ficam em suas margens, pela abundancia de peixe, caça de pello 
e passaras, como jacús, antílopes, macucos, tetráo maior, nambü 
( an tetrao mino,·?) gra lhas, jumtis, (volombapassarina) guira
pongas, maitacas e papagaios, especies do genero ps'itacus, carões 
e piassocas etc., se r ia um paiz ndmirave l, e de grande rendi
mento para Portuga l, si fosse mais povoado por gente mais in
dustriosa e ma is abastada, pois que grandes fundos só são capazes 
de dar grandes lucros ; mas S. A. está muito longe, e só de perto 
é que pôde ver os melhoramen tos de que ca recem suas colonias. 

Larguei a ribeira, e entrei á direita pelo rio Juquiá com o de
sígn io de ir trabalhar em alguma formação aurífera de seus ri
beirões: a este rio, que se prolonga pelo sertão a dentro, e digno 
da attenção pelas muitas madeiras de construcçào de que abunda, 
vem ter ou desaguar difl'ereutes rios, á esquerda o rio do Qui
lombo, e á direita o de S. Lourenço, ambos muitos giscosos e 
cheios de lagoas igualmente piscosas: o terreno de suas margens 
é um barro talcoso mais ou menos silicoso, excepto nos Pedrões, 
que é um barro vermelho carregado, cõr proveniente do ferro. 
No Pouzn Alto, onde me demorei, perto da barra do S. Lourenço, 
corri diversos ribeirões, nos qunes a formação podinguica foi 
cortada pelas aguas; mas esta forma ção 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, p ed~ços 
de graustein etc ., -e nenhuma arêa ferruginosa, que costuma 
acompanhar similhantes formações. Nesta excursão ajuntei algu
mas sementes de ubucnuba. 

Tenho-me espantado da prodigiosa mu!Liclão de passa ros, que 
sem medo algum vem comnosco con fraternisar, e isto me faz 
lembrar o que um viajante francez refere das ilhas Malvinas no 
começo da povoação que a h i in tentou o governo francez, mas que 
depois cedeu á corôa de I-Iespanha: um natural ista, que viajasse 
só com o designi'o de .indaga i-os, sem duvida teria enriquecido a 
ornithologia de mui ta s especies e generos novos. 

13 de Agosto a 3 de Seternbro.- Tem continuado o mesmo ter· 
:r:eno e ás vezes· muito talcoso, até entrar no rio de Assoun gui, 
aonde vou trabalhar, e aonde vem ter a estra da que de presen te 
intentam os de Itapetininga, summarneute proveitosa para es tes 
e os de Iguape pela faci li dade de cornrnerc io interno e escambo 
de generos . Entrei emflm á esquerda no rio de Asso ungui : o 
terreno o mesmo, e só mente em partes um barro vermelho muito 
carregado . Passadas tres ou quati·o vo!Las va i ter-se ao primeiro 
salto: o rio minando as tivasias que en tre s i deixa a rocha gra · 
nitica, corre por di versas apertadas bôccas, fazendo _qmncle n tido : 
esta rocha é de tres substanc ias, quartzo branco, feldspntho 
avermelhado, e .mica negra: a direcção do sa lto é qunsi les te 
oéste: a rocha acba-se em partes furada pelo contiuuo emba te 
das aguas. Este salto nimi amente me deleitou num paiz total
mente falto de bellezas d'arte, e porque a u.m homem tão batido 
de trabalhos são precisos grandes esforços da natureza para o 
arrebatarem. 

Si Linneo inten tou suas primeiras .viag·ens a pé e desp ido de 
todos os meios, eu tambtJm por instruir-me con hecendo os pro
duetos naturaes desta capitania. tenho arrostado com todos os 
perigos, cobrindo-me com as fo lhas da areca oleracea e ulimeu
tando-m e com o seu p:J ltn ito, zombando de onç~s, tão damnosas 
e malfaz ejas, andando a pé por entre matas continuas, emma ra
nhadas de es pinhos: tudo isto tol ero com gosto, e só me desgosta 
a escassez de observações (m enos bugios e micos). , 

Cnegado ao sa lto, como era imposs ível a passagem das canõas, 
e o varal-as muito mais penoso, deixei-as, e rniLLi-me no mato por 
um a picad11 feita por Sa lvado r de Pon Les, a qual passada a serra 
vai ter n Itapetining-a ; durante esta exc ursão, as obser vações 
botanicas são as mesmns feitas nas minh as viagens pela Capi
tania, e enunciadas em outros meus .iornaes: quanto as obser
vações mineralogicas, decorrendo as ma rgens até perto do segundo 
salto observei o seguinte: nos córregos nascentes elos morros, 
que domorarn nestas alturas, a formação pudin guica incapaz de 
exame pela fa!La d'agua; os mesmos blocos da rocha gran ítica 
j:í mencionada, e nas fal das de um tezo sobrnnceiro 110 ri o peda
ÇOS de um hHro mu ito ochracco e Lah:oso, j á com a na tu reza 
foss il dos schistos: no ribeirão ela s Coru jas, cuja na tureza geog
nostica parecia pr0mctte1' OLHO grosso de manchas, qne eu 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 es ta vez licou frustrada a minha esperança, 
descontos a que está suj eito todo o viajeiro : só mente achei nas 
suas margens pedras espa lhadas de um verdadeiro silex amarel!o · 
escuro, e entre a brecha já di ta máos crystaes de rocha. 

Na· vo lta, como não era possível ter sempre bom tempo, veiu a 
chuva , que nunr.a póde agradar no meio dos matos, desprovido 
de tLldo, e sem modo de a poder evit3r; restou-me, porém, a paci
encía, unica consoladora em semelhantes casos. Não continuei 
minha excursão para a serra, porque 11hi já ha lavras de ouro, e 
nada ti·lílha que descobrir na jornada para Xir irica. 

P11rn contar nlgumas.an r,dotas curiosas da rib eira, referirei a 
seguinte : um homem de Xiririca, que Dborrecia a outro; lanhou
lhe os braços e D cab eça com cuti ladas; o l'erido querendo obter 
justi ça do mal que se lhe fizera recorreu ao jLliz de Iguape, o 
qua l, paTa consumar a obra, assentou de prender o ferido. Que 
bell as idéas da justiça por es te paiz, e que melhor modo de admi
nistrar! Aqui o delique tl<le reputa-se innocente, e o innocente 
culpado: tanto podem vistas particulares, amizades, compras, 
parentescos, etc, 

VIAGEM PARA XIlliRICA 

4 a 5 de Setemb·to.- Sahi do Juquiá, e tornei a subir pela ribeira 
acima, porém passe i pelo rib eiro das Larangeiras á direita, onde 
antiga ment'l houve lavras de ouro, e hoje estão deixadas por já 
não fazerem conta ; continuan:do a subir pela dita ribeira deixei 
á esquerda o ribeirão das Sete Barras, o rio de Yetá, e o ribeirão 
da primeira ilh a á direita até cheg·a r á freguezia, em que gastei 
dous dias: já para perto de Xiririca a correnteza das aguas é 
ma ior, e mnior a diillculdade de navegacão em razão de allgmen
tar o a lteamento do terreno por que co rre a ribeira, diminuir a 
profundidade d'agua, e augmentarem as itaipavas : forma ção po
din guica que parece prom etler bas tante ouro, si a r ibeira, por 
muito larga e caudalosa não obstasse a semelhantes trabalhos, 
que além di sso demandam grandes fundos. 

Em toda esta exc ursão sempre o mesmo terreno ; e só no pri
meiro engen ho um barro vorrnel h o mui lo ochraceo, e nas mar-
gens o basalto em bola s, e algum já decomposto. . 

6 a 8.- Xiri ricd fica nas margens da ribeira á esquerda, em· 
um grande espraiado que ell a faz: sua cu llLUa e de toda a ribeira 
consiste em arroz (oryza), canna de assucar, mandioca, algum 
feijão, pouco café, fumo e mill1o, e muitos pomares de laran
geiras :· de sua povoação não fallo por entrar na de Jgnape, e ter 
já enumerado na des ta villa: seus habitantes são ll legres, ageis, 
e face is em seus tratos, mas pouco traba l haélores em comparação 
com os productos annuaes de um pla iz ti.io ferti l com o este . Devo 
advert ir que os engenhos, tanto de pi lar arroz como de moer 
canna, são movidos por ag ua; tão grande é a, abunclancia das ca-. 
choeiras. · 
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A ribeira no porto de Xiririca, divide-se em dous canaes, is to 
é, corre pelo grande-cana l, e por outro muito pequeno, formando 
como um regato, e deixando entre meio como uma Jingua de 
terra ou ilha, acabada a qual torna outra vez a reunir-se o regato 
com o granrJe canal; por detraz da freguezia corre tamborn um 
ribeiro que vai desDguar á ribeira, de cujas aguns tem sabido 
tirnr proveito os moradores das margens: o ribeirão, porém, de 
Xiriri ca fica um pouco acima da freguezin do Jr.1 do direito ou 
opposto, e desn·gua num pequeno sacco ou enseada que raz a 
ribeira; elle corre por de traz dos morros fronteiros {, di ta fre
guezia e nada prometle digno de nota . Decorrendo pelo dito 
ribeiro e regato até o logt1r em que suas aguas unem-se com as 
da ribeira, não vi senão seixos rolados de qua rtzo e pedras espa
lhadas de um máo silex vermelho escuro; c numa pequena c~l 
çalda, que rodêa a igreja, observei pedaços de um schisto argil
loso, tirados talvez de algum banco vizinho. 

Tenho-me entretido por vezes com o reverendo paroél1o: elle 
me tem encantado, não só pelos bons costumes, e mais até pelo 
seu gosto parn a pintura e es tatuaria, fazendo em páo di1I'er entes 
imagens, e pintando toda a qualidade de inseclos, quadrnpecl es, 
amphibios e passaras que encontra. 

7.- Descendo um pouco nbnixo da fr eguezia ; sobre um pe
queno tezo da margem opposta, onde se fizera um roçado, achei 
a mina de ferro terrea e limosa de Bergman em pedras espa
lhadas entre um FJ1" ÚS branco de amollar ferram en tas: esta mina 
na superficie é um tnnto ca runchosa corno escorias, pouco dura, 
mas já bem pesuda; no interior triguei ra c avcrnu~lb a da, com 
algum ochre de ferro de permeio. E li a é em nbundancia. 

10.- Sahi da i'l'eguezia, c passei pelos Men inos (nome clado a 
uma volta da ribeira , como o fizeram a outras), e dabi vim su
bindo até acima da barra do rio Taquari, que fica a direita; 
larguei a ribeira, e entre i pelo dito ribeirão, passei pelo Ouro 
grosso e fino e Otltros cónegos, que aqui vem desaguar, nos qnnes 
se vêm restos de antigas lavras de ouro, hoje abandonadas por já 
não darem lucro, e adiantei-me até perto do salto, que não pude 
ver por avizinhar-se a noite : a forma ção do ouro é n ge ral já 
mencionada, e só nas proximidades do sa lto se vêm as enorm es 
massas da rocha granítica de grão e miudo, fazendo jó passngem 
á porfidica. 

· No segundo dia continuei a navegar pela ribeira acima pns
sando pelos Cabaços, 'faquad, ribeirão de Pedro Cubas á di 
reita, ribeirão do Bntata l á esquerda, Ouro Leve, Arrelá , rib eirão 
de Andayatú á direita , e Onças, onde pousei : ern todas estas 
partes vê-se á mos tra a formação podinguica, e as vezes já tra
balhada, e nas margens da ribeira bancos de sch isto nrg iJloso. 

No dia ·12 passei pela cachoeira das Cordas, . nome talvez deri
vado de uma impetuosidade que não permiLte o uso do remo ou. 
varejão (verd1: de é que n<'ío foram precisas cordas I)a ra sua pas
sa gem), Ostn.ts, ribeirão de André Lopes á esquerda, e o de 
Nhauguara, onde me demorei, c que pretendo examinar : terreno 
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o mesmo e mesma a formação, e muito quartzo branco rolado 
proveniente do des morona mente da formação podinguica. Uma 
o i.J serv~ ção , que em geral teulto feito, é que as formações do ouro 
n5o são permanentes, mais sim destacadas dos mol'!'os vizinhos, 
onde seria l.Jom examinar, si o paiz, por montuoso e inculto, o 
não obstasse . 

Tocln esta rib eira de Xiririca para cima é magestosa , já pelos 
montes lateraes, que lhe Ocam sobranceiros c am eaçam abater-se 
sobre si entulhanuo a madre, j á pel;1s muitas ilhas e rochedos 
depos tos no meio da ribeira, quaes medalhas anti gas conservadas 
na noite dos tempos, apezm· da corr enteza das aguas , que pare
cinm dever sossobral-as; e não obstante o continuo choque que 
sofJ'rem, dellas zo mbam quaes torres inabalaveis ao furor cl.os 
ventos . A ribeira cada vez mais parece dirigir- se ao poente. Da 
freguezi a p11 ra cima mais cultura, c os babitantos mais labo
riosos, de tal arte que todas as encostas es tão lavradas . 

13 rr, 16 de Setembro. - Tenho-me demorado a fazer provas no 
ribeirão de Nllanguara , numa formação podin guica de Vapu
ruoduba, c de outra margem opposta dn ribeira. as qnaes ambas 
eslüo á Jlor da terra, e os mineiros do paiz denominam guapearns; 
em todos es tes exames apparecem apenas pequenas folhetas de 
onro, de feição que as minas de ouro grosso são muita incertas, 
e não podem fazer conta por se não poder calcnlat' sua riqueza 
ou pobreza : só posso assever::1r que foi grande loucura nos lavra
dores da comarca de Paranaguá repartir em datas semelhantes 
terras, porquanto os douos as deix11m por minerar, visto ser 
nellas de pura perda um serviço em grande; e prohibcm 
aoR pobres o faiscar, o que redunda em damno ele S. A., dimi
nuindo o quinto, e em damno publico, obstando ao augm ento do 
num eraria : é sempre o que acontece , um primeiro mal traz 
comsi go muitos males . 

16 e 17 .. - Sabi do pouso, e passei pelo ribeirão de Vapurun 
duba, que t1 ca á direita; o arraial deste nome fica logo acima do 
ribeirão na margem direita da ribeira: elle hoje apenas tem a 
igreja, e qua Lro ou cinco ranchos velhos, e !I e que no tem po ela 
riqueza el e suHs minas, que presentemente es tão deixadas, parte 
por j á lavwdas, parte por pouco lucro, fàra bas tnntemente po
voa do, grande pnrte dos moradores o largaram , ~ sómente se 
vêm nell e r es tos do que tinha sido ; e bem se lhe pôde applicar 
o dísti co de Virgílio: Cctmpus ubi 1.'Toja f~tit . 

Depois passei pelo ribeirão dos Pilões, que tambem fica á 
direita, e onde vem ter a estrada de Pa ranapanema, e vim 
pousa r a .Tummirim. No seguinte dia passe i as celebres ca
choei!'liS Ca 1·acol e E<'unil, e o Sete Peccados, que são se te pe. 
quenas cacho"eiras, até entrar pelo ribeirão ele Ypiranga á direita. 
Aqui tam bem b OUI'C grande arnlial, e ricas lavras de ouro; 
porém hoj e, como os antigos lavraram o que havia de ri co, 
11 penas fi caram restos de rorm~;cflO pedinguica em· demazia 
pobres : as pedra s que se acham entre o cascalbo são pedaços de 
schi sto argilloso, el e ochre amarello de fe n~o, seixos rolados de 
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quartzo, etc. O terreno das margens da ribeira é ou silicioso ou 
argilla de diversos matizes, e vêm -se á flàr da agua bancos em 
differentes direcções de schisto arg ill oso. Te o ho-me ndmirado 
entre muitos arvoredos, que não refiro por j á ter nomendo em 
outros jornaes, de abund ~nc ia de ortigas (w-tica urens) e em
baúbeiras (cecrop ia pellalc!) de Linneo . 

19 de S etemb1·o.- Sabi el e urn sitio onde pousara, e passei 
pelo arrial do Ypiranga, hoj e deserto, e com uma igreja mnea
çando quasi ruin.a , por falta de bôas lav ras, pois que as que 
havia de rendim en to j á !'oram de Lodo traba lh adas. Sómente as de 
um capitão Francisco Luiz, que são de ouro g-rosso, valem al
guma cou~a. Continuei a minha digr essão pelo ribeirão de 
Ypor11nga ac im a até cheg·a r á gruta stalac Litica denominada Lapa 
de Santo Antonio, que fica á direita no ribeirão do Sumidouro, o 
qual corre ele um monte tarnbem á direi ta, onde sóml:!nte existem 
r es tos de flnti gas lav 1·as. Não só nes ta gruta, mas tnmbem em 
todos os morros á esq uerda, e mesmo em suas fral das , se acham 
bancos de pedra calcarea secundaria, cortados por veios de spatho 
calcareos, dos quaes no tempo das grandas chuvas se des tacam 
porções, que vem entulha•r então os ribr.irões. No veio da agua 
porém, só se observa a formação poding· ui ca , que assenta sobre 
umn argilla schistosa, chamada pelos praLicos do pai z piçarra 
fa lhada. Esta gTuta tem quasi a direcção de oestenoro és te; por 
baixo rlella corre o dito ribeirão do ::iomidouro , cujas aguus são 
fri gidíssimas, minando os ditos bancos ca\cn reos, e alguma agua, 
que transud::> por ell es, e que fórma as bel las stalactites , a'Lt en
diveis pela sua branc ura, pureza, esp len dor e fra ctura spothico . 
Na parte superior da es trada vê-se como dous oculos de igreja, e 
logo no principio um côro rend~do, e ornado de uma ser ie de 
pyramides stalac tiLicas : do lado esq uerdo faz a lapo como um 
sacco, e do direito mais para o interior colu:unas en trecortadas, 
e outras porç0es de ave lhanlados edifi cios, sobre os quaes obrou 
a mão inexoravel do vo luvel tempo. Do lado esquerdo, em cimn, 
ba pequenas grutu s ou reconcav os, retiro de infeli zes, e em 
baixo furna s, aonde ta lvez vem acoutar-se fracos animaes perse
guidos de feras. Emfim aq ui tudo é magestoso . tudo é grande: 
aqui se vô de quantos esforços é capaz a creadora Natureza. 
Quantas mar,wilhas roubadas ás avidas vistas dos admi1·adores 
de gosto, ou aos pinceis elos Migueis Angelos e Vandicks, si o 
Brazil, j á mais culto e povoado, fosse mais susceptível de 
vinj ar-se I 

N. B . - No Iogar em que está sita a casa em que pousei acham
se pedaços de síl ex amare! lo de bôa qualid ade. 

20 de Setembro . -Sab i do ribeir~o de Ypo ranga, e continuei a 
minha digressão pela ribeira aci ma ; passei pelo ribeirão do 
Betará, e ent rei á direita, puxada a ca nôa a braços ; mas este 
ribeirão é tão falto d'ag· uas, que fui log·o obri gado a voltar. Con
tinuei a subir pela ribeira até o t'ibeiriio de Taquara vira, á direita, 
ultima povoa ção, que fica distante um bom dia de viagem do 
porto de Piahi, aonde tarnbem iria se ti v esse de voltar it cidade 
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por cima ; porém como a minha digressão é pelo sul da marinha, 
guardo es te exame para a dili gencia della no meio d'agua, e 
mesmo nos barnmcos que formam estes dous ribeirões, vê-se a 
form ação podinguica á mo tra, mas tão pobre que mesmo os 
faisqueiros desprPzam traba lhar ne ll a. 

Um pouco aba ixo da barra do Juquiá á margem esquerda da 
ribeira, em um roçado que se fizera para a plantação de man
dioca, ac ham-se pedar;os deserramados da mina de ferro terrea e 
limosa de Dergman. Entrando pela barrn dos Pilões, e depois 
indo cos teando o dito ribeirão po r um carreira pratic;1do em suas 
margens, va i ter-se a uma gruta similbante a de Santo Antonio; 
na seg·ninte província Lambem se acham bancos de pedras cal 
carea secundaria, densa gr i e de fumo. E' possível que os habi
tantes da ribeira, Lendo tanta pedra ca lcarea em abundancia, a 
desprezem para re(\OJ'rer aos sambaques, montes de ostras feitos 
pelos selv<Jgens que habitaram esks Joga res, faz endo uma cal 
moi lo inferior á da pedra? E' sempre a aversão ao trabalho que 
nos obriga a larga r o melhor. O districto de Iguape acaba nos 
Pi lões, e dahi par~ diante começa outro. 

Voltei de Taquaravira a Iguape por ter de _continuar a minha 
di gressão para Canauéa e Paranaguá, villas que ainda ficam mais 
ao sul des ta-

3 ct 1 de Out11bro.- Sabi da villa de Iguape (Guapé) para a de 
Canan éa em canôa pelo braço de mar (ou Ma r pequeno) formado 
pela terra firme e pela Jingua de terra ou ilha, que decorre desde 
a barra do norte de lgoape até Cananéa : es t.a ilha estende-se até 
doze leguas (segundo Jul go) , e vem fazer o pontal da vi lia de 
Cananéa com o morro, por deLraz do qual fica a villa deste nome. 

Tendo and ado cousa de cinco ou seis legoas, divide-se o dito 
b1·aço de mar em dous, 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; mais adiante o mesmo br~ço alarga-se e 
divide-se em dons, mettendo-se de permeio uma ilha, que se 
prolonga ao sul até perto da barra, e sobre cuja extremidade fica 
a villa de Cannnéa ; estes dous braços, que correm, um por 
di nnLe da vi li a, e outro por detraz, tornam a reunir suas aguas 
junto D bnrra, e reunid<lS desaguam no mar. E' da barra da Cana
néa, onda barra do sul de Igoape, que se servem os dessa villa, 
porque a outra, por baixa, não admitte embarcação de qualidade 
alguma. Todo o terreno decorrido é uma arêa pouco argillosa, 
mais ou menos ferruginosá ; ás vezes es ta formação cheia de 
raizes e denegrida apresen tava vislumbres de turfacea ; outras 
vezes esta mesma form ação congregando-se e tomando apparen
cias de pedrosa, reunido a ella muito ochre de ferro, fórma como 
um grés ferrugino o, ou uma mina de fer ro pobre. 

Neste mesmo dia matei um guará : es ta ave tem o tamanho 
de um frango, o bico comprido, fino e acanellado, o pescoço do 
comprimento de quasi um palmo, as pernas compridas, delgadas 
por quatro dedos; a cô 1· é vermelha, 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 (heotantalus ?"tt
ber, L.) 

A vi !la ele Cananéa fica na ilh a, em lJ uixo do morro meneio nu do 
á borda do mar, é muito humida e encharcada ; des ta muita 
h umidade talvez procedem as poucas côres de seus habitantes : 
elles dão-se á pesca e á construcção do barcos : o forte da sua 
cultura é a mandioca e arroz, e pouco al godão, Esta povoação 
estende- se da parte de Iguape até o Varadouro: tem uma só 
igreja; um capitão-mór é o comman<lanLe; tem uma casa ele 
camara ; é corre-ição de Paranaguá ; sua povoação anela por 1,600 
habitantes ; devo ndvertir que a indolencia é tão geral neste 
povo, qu e elle para sustentar-se tira todo o preciso de Iguape e 
Paranaguá . Seguramente es ta vil la tende á sua extincção total, 
si accaso se não fom entar de novo o amor do trabalho , introdu· 
zindo nos povos a agricultura, que mal e sem razão desprezaram, 
animando o commercio externo, e abrindo ao menos uma estrada 
para Curyti'ba a fim de augmentar a communicação interior . 

As observações minera logicas são : blocos da roclla gr:mitica já 
mencionada no morro sobranceiro á villa, e na sa hida da barra, 
ao pé de um tezo ~rpnteiro á· ilha do mar, bancos de um grés 
Jerr,uginoso com espuma de ferro. 

Sahi da barra, entrei na bahia, de onde me dirigi ao mnr de 
Arariaya para 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; T8quari, cuja direcção é quasi no noroeste 
su éste ; rio das Minas léste suéste. e neste des;1 gua o ribeirão de 
Mandira; o rio Boaseca; o rio Itapitangui, direçção norte sul, 
onde achei bancos de argi lia branca , de ochre amarella e vermelho 
pulv.erulento ; n'aste ultimo rio desaguarn o JL1iry, a Cachoeira 
grande, Taq"uaruvutuca, Pas mado e outros. A !'armação geral das 
margens des tes r iús é uma arêa g- rossa denominada saibro pelos 
do paiz, e em algumas partes a forma ção podinguica muito tenue, 
e de nenhuma utilidade, apezar de muitos exames de mineiros ; 
alguma mancha soffrivel que se descobriu Lem sido extrahida. 
Todas estas margens são em excell ente torrão para a lavoura , 
bem que po_uco aproveitado. Todos estes rios são ponco atten
diveis pela sua nenhuma Iargnr11, pela pouca profundidilde 
d'agua, e pela pequena extensão, o que provém da proximidade 
das serras de onde elles nascem : com tudo no tempo das agnas são 
assaz caudalosas, e não lla immenso tempo com as grandes chuvas 
desabaram porções das serras, qu e vieram en tulhar o rio das 
Minas e ribeirão de Mandira, arrastando comsigo enormes madei
ras com graves prej uizos elo ~ moradores destas partes, o que 
causou grande ab<do á gente desta villa, julgando nisto um 
castigo visivel da mão divina. 

6 a 4..-Todos estes dias tenho levado em casa a tirar imfor
mações sobre o estado do paiz, melhoramentos de que é capaz, 
sobre as suas proclucções naturaes, etc . , já que o tempo por 
muito chuvoso me tem obstDdo a toda excursão minera logica. 
Eu de certo ignoro qual seja a estação sêcca em toda a beira-mar 



DE ' S, PAULO 377 

des ta capitania, expantar-me-hia sem duvida uma il'regularidade 
de tal na tureza, si a universal preguiça, deixando incultas o co
berta s de anroredos todas ns terras circum vizinllas a povoações 
me não desse azo para :1ttribuir as continuas ngua s á bumidade 
r1ue sem cessa r attrahem e chupam os arvol'edos . 

7 a 1.4.- Sahindo para fóra do pontal feito pelo morro e ilha 
que decorre descle Iguape até aqui, vai dar-se á b a bi:~ de 'fre
pand é, que n~ o é outra cousa mais que o ponto el e r eunião das 
ag·uas des te br·nço el e ma r com o de Arariaya, on mar que fica por 
detraz da ilha ; es ta ])ahia tem excellente fundo para embarcaçõ es 
de todo o porte, depois a mesma ilha, que tem origem da barra, 
vem form ur um novo canal com outra ilh:1, que va i ter ao Vara
douro ; porém uma pequena ilha, que fica ao largo, al gum tanto 
au sul elo qmal, termina esta b~rra ao sul , e é um excell ente 
abrigo para as embarcações; a direcção na entrada é sul norte. 
Este porto seria dos melhores da capitania a não serem os bancos 
d'arêa e um lagedo de pedras denominado, JV!oleqttes que se 
acham no meio do canal, c que es tão a flor d'agua : verdade é que 
estas duas difficalclacles, por visíveis e faceis de evitar-se, não 
nos diminuem a excell eneiae bondade deste porto. Todavia a 
concurrencia de barcos para aqui ho:j e e n enhum~, porqu e n pre 
guiça do paiz não tem ge nero ~l gum de cultura que exportar, 
este paiz que antes exportava só de farinha oito a nove barcos ! 
Parece-me que tanta indolencia teve nascimento com a cons
trucção dos barcos; o povo in te iro, até as famíli as antigas qui 
zeram ser c:~rpinteiros cl~ ribeira, a despeito da vileza de 
sim ill1ante olficio, como si es te ba tasse ás suas necessidades, 
quando lhes !'a lta todo o necessario: hoje o num ero de ])arcos 
que aqui se fubrica é mínimo, e por conseguini e os lucros pro 
venientes nenhuns ; mas os 110mens, acosl.tlmados a carpintaria, 
não querem ser lavrJdores : eis porque as terras sendo boas para 
arroz e outros legumes ti ca m inculta , e o povo não tem manti-

. mento nem parn si. Esta villa bem merece o nome ele patria dos 
carpinteiros . · 

Continuando de. sul a norte, vem desag uat· no braço de mar 
por detraz da villa os rios Ypira nga :i e, querda e Arariayussú á 
direita, faz endo uma só barra; a fol'ma ção das margens é a 
mesmn, e nella se acham bancos de uma argilla branca muito so f
rível, de barros ochraceos amarei los , côr de roza, vet·melhos e côr 
de clmmi.Jo, muito bo ns para tintas. O rio de Arariayussú é abun
dante de madeiras de con s t~ucção : entrei por este rio a dentro 
com o desígnio de ir dar em UJU[IS la vra. de ouro, bem que pobres, 
que aqui anti ga mente houve, só afim de ve r os crystaes da. rocha 
que nellas se enc01itram, ma. não foi poss ível o guia dar com 
ellas; creio que tendo <melado por aqui ha muito tempo perdera já 
o tino a respeito da es t,L'~1da : a escassez do ouro em toda a beira 
mar prova que os seus povos devem dar-se mais á cultura das 
terras e commercio, para terem que dar em troco nos gcneros que 
entram de fóra. Colhi a go mm a elemi da amy1· is elemifera 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 ce tte vil/e eut élé plus long, j'eusse 
consac ré une partie de mon temps à faire un voyage minéralo
gique dans les environs, mais, ayant des raisons urgentes de 
hâter mon dépar t pour Rio de Janeiro, je ne pus faire qu'une ex
cursion de oegenr e. Le gouverneur rn'inviLa à v is iter les mines 
d 'o r de Jaraguá, les premi eres qui aient été découvertes au 
Brési l, et qui aujour d'hui Jui appartiennen t, aios i qu'une ferme 
voisine. 

E lles sont situées à vingt-quatre mill es de Saint-Paul. Naus 
fimes, dun s la direc tion du sud, douze milles par un chemin pas 
sab le, et bon en quelques eodroites, et nous traversâmes le Tiété. 
Cette riviére est, Jà, heaucoup plus gran de et plus proron de qu'à 
Sa int-Paul; on la passes ur un tres-hon pont ele bois; Hs pour
raien t, si on les cultivait convenab lement, produ ire au centuple 
non- seul e!nent les cboses n écessaires à Ja vie, mais aussi celle 
·qui sont d'agrérnen t et de luxe. 

Il éta it triste de voir un cantou qui pnr sa fer lilité et par Ia 
heauté de cl im at, rnériterait cl'être appe lé un par~dis, de le voir, 
dis-j e, déserl et négligé par ses insensés possessenrs, dévorés 
uniquement de la so if de l'or. 

Aprés avoir fait quatre li eues, nous arr ivâmes a ux mines de 
Jara g uá, farn euses par les tréso rs immenses qu'elles produi
saient il y a prés de deux cents ans. L'or éta it embarqué pour 
l'Europe dans les porls de Santos et de Sa iot-Vincent, e t ce dis· 
trict éta it r egn rdé comme le Péron du Brés il. L'aspect du pays 
est inéga l, et même montueux. La roche, dans les points ou ell e 
est à découvert, parait être un grao iL primitif qui si rappror,be dn 
gneiss: il e~ t en tremêlé d'amphibo le, e t fréqLwmrnent de mica . 
Le sol es t rougeâ~re , et nota bl emen t ferrug incux; il parait être 
tres-pro fowl en quelques endroits. L'ot· se trouve gé néralement 
dans une couche de cailloux roul és et de grav ier, ' appelée ccts 
calhao, qui repose immédiatemeo t sur la roche. Dans les va ll ées 
ou il y a de l'ea u, on recontre fréqu ement eles excavations d'un e 
étendue considérab le, faites par les laveu rs d'or; quelques-unes 
ont cinquante à cent pieds de large m·, etdix -huit à vingt de pro
fondeur, S ur pl usi eurs des co li ines, ou l'o n peut ré unir de l'ea u 
pour les lavages, ou trou ve des part i c ul e~ d'or dam la Lerre, un 
·peu au-dessous de la rncine de l'berb e. 

La maniere d'explo-iter ces mines, que l'on àoit p lutôt nommer 
des Iavages, et simpl e e t facil e à décrire. . 

Que l'on suppose d'abord une conche se mblable it' du g ravier, 
composée de cailloux de quartz roulés, e t cl'une substance étran
gere , posée sur du granit, et recouverte, à des profondeur, 
inéga les , par une s ubstance Lerreuse. Quand on peut se pro
curer un courant d'cau, dont le niveau est suffisamment élevé, 
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on taill e dansla terre des gardins, qui ont chacun vingt à trinte 
pieds de longueur, deux à trois de lrrgeur, et un pied de 
bauteur. O.n creuse, à la base, une tranchéc profonde de deux 
à trois pieds. Sur cllm1ue grad in sont placés six à huit nêgres, 
qui, à mesure que l'ea u desceud doucement d'en haut, remment 
sans rel âc he la terre avec des pell es ; .i usq u'à ce qu'elle so it toute 
couven re en bonc liquide, et entrainée plüs bas. 

Les particules d'or, continues dans la torre, descendent dans la 
tranch ée inférienr, au foud de laque ll e ell es se précipitent 
bientôt, à raison de leu r pesanteur spócefiqu e . 

Les ouvriers sont continuellement employés à écarter les 
pierres de la tranchée, et à ueitoyer la surface, opération considé· 
r~bl ement facilitée par le co urant d'eau qui y tombe. 

Aprês cinq jours de la vage, on porte le édiment du fond de 
Ia trancbée à un autre courant d'ea u, pou y subir uno seconde 
opération de lavage. On a pour ce la des sébi les en form e d'en
tounoir, lnrges de deux pieds à l'ouverlure, et profondes de 
cinq à six pouces ; on les nomme ,qamellcw . Cbaque ou vriet•, se 
tenan t debut dans le ruisseau, prend dans sa gamella cinq à six 
livres de sédiment qui es t d' une teinte chnrbooneuse fonce, et 
com posée d'une ma tiere pesa nte, tell e que de l'oxide de fer, des 
pyrites, du quartz fm•rnginellx, etc. ; pnis il f:.tit entrer une cer
taine qu;mtité d'eau dans ses ga melles , qu'il agite avec tant 
d'adresse, que l'or se ~épare des autres substaoces plus légéres , et 
tombe au fond et sur les parais de V<t isseau. Il rince ensuite la 
,qumalle d~ns uRe autre plns grande et pleine d'eau; il y laisse 
I'or, et recornmence. Lc l:wage de chaque ,qamelle prend huit à 
neu f minutes. L'or que l'on retire varie par le nombre et la di
mension eles paillettes ; quelqu'unes son t si petites qu'elles 
floLtent, tandis que d'11utres sont grosses co rnme des pois, et 
souvent plus grosses encare . Cette opération, dont le résultat 
est d'une g-ra nde consequence, e~t snrveillée par des inspecteur. 

Qua11d tout es t terrnin é, en ernporte l'or dans un Mtirnent, 
pour qu'il y ·ecl1e e, à l'époche convenab le, on le porte au bu
reau de contrôle, oú il est pesé, et oú le quint es t mis à part pour 
le prince. Le reste est fondu avec un mélange de muriate de 
mercure, ensuite rnis en liugo ts, ossayé et estampil!é d'aprês sa 
val eurinlrin sique, dont on délivre un certificat; aprés qu'une 
copie de cette piece a été enregistrée à la monnai e, Je lingot 
circule comrne espéce monnayée. 

Mon a tlention fut fortem~nt at tirée par Ies immenses débrie ou 
rebuts des anciens lavagP.s d'or . 

Ils formaient de~ tas innornbrables , et con tenaient une g1·ande 
diversité de substances, ce qui me fnisait concevo ir une forme 
espérance d'y trouv er de prén ieux écbau tillons de tonrmaline, 
de topase et d'autres cri stallisa tions, ains i qu'nne suite de rocbes 
qui form ernient un labl eaux géognostique du pays . J'étais si for
temeu L prévenu de ce tte idée, que je m'imaginai réellement 
av r ir à ma porlée quelques-une des plus bell es productions mi
nérales du Brésil. Eu conséquence, je sortis .un jour de bonne 
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heure, avant que la chDleur fut trop forte pour travailler, et je 
me fis Dccompagner de tra is bomm cs armés de pinces de fer et 
de · marte:mx. 

Naus orisâmes des quantités prodigi enses eles matiêres quar
tz euse et semblable au gTanit, dans différens élats de clécomposi
tion, et d'autres mo rceaux de matiêre fe rrugineuse ; mais. npres 
avo ir cont inué l'operat ion peodant tra is jours, et m'ê tre tellement 
fatigué que mes mains ne pouv<lieot plus tenir le marteau, je 
fus obli gé d'abandonner mes recherch es qu i furent innLil es. Je 
ne découvris pas un seul grain d'o r, ni une seule crisLa llisat ion, 
excepte nu peu de CJU (I!'tz et de pyriLes cubiques et oc taêdres , et 
jc ne vis que du mangaoêse três pauvre ; en uu mot, je ne 
trouvai que des choses si comm unes, que j'hésitai si je les em
po rterais à Saint-Paul 

Cette contrariéLé qu j 'éprouvé anx premiêres mines cl'or que 
j'eusse vues, me chagrinn beaucoup. 

( Sc~int I!ilc~i J·e .) 

G ·e ologia d a ' Coma rca de X.iri rica 

• A villa de Xiririca, acha-se situada a q,o 111l' longitude do Rio 
de Janeiro e 24,o 35' latitude aus tr~1l. 1.ô8 pés sobre o nível do mar; 
na marge m direita da Ribeira . Seu nome foi dirivado dos Indios 
daqnell e nome. O Jogar foi mudado de sua primitilra crea~~:Jo, 
existindo no seu nntigo lagar a 1/~ legua , r io acima, que conserva 
o nome el e freguezia velha. 

O Jogar onde li oje está collocada a vill a é qua si plnno, subindo 
brandamente pe lo su l. Não tem ecl iücios notave is. As ruas são 
mal alinh adas, tem poucos sobrados, uma igreja, e cadêa velha 
e a nova apenas principiada. 

O municíp io de Xiririca confina ao nordeste e leste com o ele 
Iguape, ao norte com o de Itapelininga. Ao leste com o de Apiahy 
pelo rio Pardo c o de Betary ácima dn freguez ia de lporanga. 
A o sul com a cordi lheira de Cananéa, da ::;erra do Cade<ldo etc ., 
Ao sudoeste com a Pco vincin elo Paraná pelas cabeceiras do rio 
Jucnp irnnga que tem gua origem na Serra Negrn, que faz parte 
da serra do mar ou bahia de Paranaguá, a bahia elos Pinheiros. 

No rio ele ILn, no Taquary e Bntatal, existem formações transito· 
rias; tem ca l, marmore nu l com veias lmmcas, como o de Apiahy 
e Paranapanemn, q;lile serve pélra obras ele luxo, como de neces
sidade. As forma ~ões que se encon tram n os Meninos são em 
geral sch istos primitivos e tem ardozin s. 

Os metaes ele ferro e mangnnez, entre estes, manganez agu
ll)ad:t como no Itü. Na freg·uezia velha, tem melaphyr- basalt 
e ferro: um pouco mais ;:ícirna gneiss no rio 'l'aqua t•y: no rio 
.Tag nary, schistos pr imit ivos : no rio Batata !, melaphyr- basalt:, 
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e schistos argillosos: no rio Gun purunduva, melaphyr- basalt, 
gran ito e quartzo, como na barra dos Pilões: no Jogar chamado 
Arapuguára, tem ardozias - schistozas : entre es te lagar e n 
ilha, tem uma rica mina de o:xyrlo de ferro, com ouro e ferro ma
gnetiro, entre g!leiss, e· scb istos-sili ciozos : no Jurum erim e 
no Poço Gntnde, tem as mesmas minas de ferro . Argillas rtcham
se em toda a parte e de todas as qualidades. 

Na Hibeira, ácima ela fóz ele Jnquiá, no sitio de Bento Hicardo, 
acham -se melapl1yr em bolos, e :ícima dellas o Lress ele :1. 1/2 braça 
de alto. An tes do rio Sete Barras, ~ clwrn-se Tipotás com a altura 
de 6 palmos e de h<~ixo melap hyr e schislos argi llosos. O mono 
11gudo é composto das mesmas pedras. Rio áci ma, até a Ilha ue 
Gato, r.chum- se ·as mesmas pedras , lJlternando com quartzo e 
granito. » 

(Cal"los RMth .) 

Geologia d.o Mnnicipio de B:gtliape 

\ 
• As montanhas d.e lguape são de média altura; i. lJ,OO pés, o 

morro grande muis agudo chamado Cejava, no bairro Icap:íra, 
ao pé da terra deste nome: o morro da P~ i xã.o proximo da cidade; 
o da V i g i~ na extremidade da cidade ao nordeste,. -ão todo s la 
vados pelo mar do lado do Sul e pelas aguas do Ribeiro ao Norte. 
A maior parte destas tuontanhas são de granito, rocha s massiças 
crysta llinas; algumas são de g-rãos muito grossos con1o 11 da Vi
gia, onde se observa grani tos, po rpbiro , e algumas vezes ao lado 
do mar, pequenas rochas de granito com schoerl-granito com 
turmalina, um a mistura de pbeldsapatho, quartzo, sclloerl , ou 
turmalina e alguma malacachetn, ou mica. 

Todas es tas montanhas gTan iticas siio sublevadas pelo- Meia· 
phyr-Bnsaltho- massn vul ca uica, que em certas épocas torna- se 
moll e, introduzidas em todas as !'restas e vãos da? r ochas de. 
truidas e levantadas. ]~s te mineral é o que o povo intitula ferro, 
porque é semelilante a ferro fundido, puro e res istente ao mar
tello, Elle t.cm em si nmn porção de ferro, porém inconstante 
e insufficiente par:1 fundição, por c:m a da degeneração; porque 
es te ferro com sun pasta, degenera na supe rlici e e decompõe -se 
em um a ca pa vermelha e molle, por isso charn ;1do tambcm pelo 
povo, Ped ra de Capote: o nome scien lifi co é iVIelaphyr, synon imo 
de- Augit- Porphyr ou Porphyro Pyrogenico; o peso especifico 
varia muito conrorme a casca é mais ou menos compacta, ou po
rósa e varia entre 3.3 .até 3.5. :r. 

(Ccwlos Ra1'th.) 
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conGsssõss nara sxnlora~ão s lavra lls minsraes 

M a·rquez de M ante Alegre, Conselhei?"o Jo se Antonio Pimenta 
Bueno (Ma?"qHez de S . Vicente) e Vi sconde de .ilfauá.- Decreto 
n. 1759 de 26 de Abril de 1856.- Concede-lhes permissão para 
explorar carvão de pedra, fArra, chL1mbo e outl'os metaes e mine
raes na zona da estl'ada de ferro de J undiahy. 

Luiz de Ordan.- Decre to n. 2297 de 30 de Outubro de 1858 . 
- Concede-lhe permissão para explorar chumbo no municipio de 
lporanga. 

Antonio L!-!i :< Pimentel e Joao Baptista Gonçalves da Silva 
Campo s.- Decreto n . 3166 de 26 de Outubro de 1883 .- Conce
de-lhes permissão por 30 annos pal'a lavrar ouro nas terras vizinhas 
ao rio do P eixe e seus affluentes. 

Joao Antonio de M i1·anda e Silva.- Decreto n. 3300 de 20 
de Agosto de 1864.- Concede-lhe permissão pu·a ex plorar chumbo, 
estanho e outros mine!'aes na serra de lporanga. 

RicarcZ Francis Bu1·ton e Aug~tsto T eixeira Coimb?"ct.- 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 prorog-ado 
por vinte mezes o prazo para conclu são dos respectivos trabalhos . 

Esta concessão foi declarada ele nenhum etfeito pelo Decreto 
n. 4544 de \:J de Julho ele 1870 . · · 

Bachareis Jose Fortunato da Silveira Butcão e Geraldo da 
Gama Bentes.- Decreto n. 4630 de 28 de Novembro de 1870.

. Concede-lhes pel'rnissão pal'a lavrar carvão de ped!'a oa Comarca de 
Taubaté. 

Esta concessão foi prorogada pelo Deereto n. 6067 ele 18 de De
:.~embro da 1875. 
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r AngeZo Thomaz do A mamZ e D1·. Antonio Candido da Rocha. 
-Decreto n. 4625 de 29 de Maio de 1871. - Concede-lhes per
missão para explorai', chumbo, petroleo e outros ·mineraes em Ipo
r anga Comarca de Xiririca. 

Por Decreto n. -587<1 de 13 de Fevereiro de 1875 se concederam 
50 Jatas minet·aes ao Dr. Antonio Candido da Rocha e Domingos 
Montinho, substituindo este ao concessionario Commendador An
gelo Thomaz do Amaral. 

Engenheiro R aphaeZ Archanj o Galvã.o e T enente-Coronel J oa
quim SiZverio Mo n t. eiro L eite.- Decreto n. 4893 de 21 de Fe
vereiro de 1802.- Concede-lhes permissão pora lavrar mineraes e 
productos chimicos na cidade de Arêas . 

. 
Commendador Antonio de Pattla li{ achado .- Decreto n. 5008 

de 10 ele Julho ele 1872 .- Concede-lhe permissão para explorar 
carvão de pedra nas Comarcas de Jacarehy, Parahybuna e S. Jpsé 
dos Campos . 

Bachar eis Frederico Jo si Ca1·doso ele Araujo Abranches e 
Jo aquim Lopes Chaves.- Decreto n. 5009 de 10 ele Julho de 1882, 
-Concede-lhes p ~rmissão para explorar minoraes no município do 
Cunha, Comarca de Guaratinguetá. 

Luiz Matheus Maylash.- Decreto n . 5014 de 17 de Julho de 
1872.- Conced3-lhe permis ão para explot·ar carvão de pedra e 
petroleo nas Comarcas de Sorocaba, Itapitininga e I tu. 

(\ conce sion'll'ÍO ob teve permiseão, pelo Decreto n. 5744 de 16 de 
Setembro de 1874, para lavrar carvão de pedra em Aguas Bran
cas município de Tatuhy, ·em tet·t·as que declarou serem de sua 
propriedade . 

Drs. Cyrino Antoni o de L emos e Jose Baptista da Silva 
Gomes Bam t·a. - Decreto n. 5050 de 14 de Agosto de 1872 . 
Concede-lhes permissão para explorar carvão de pedra e petroleo 
na comarca da Capital . 

Esta concess9:o foi pro rogada pelo Decreto n . 5732 de 27 de 
Agosto de 1874 . 

Luiz A ntonio d e S ouza Barros .- Decreto n. 51i5 de 17 de 
Outubro da 18i2.- Concede-lhes permissão para explorar schisLos 
betuminósos o keros ene na sua fazenda denominada de S. Lou
renço, no Município da Constituição. 
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· João Paulo Dia s . .:._ Decreto n . 5151 de 27 de Novembro de 
1872.- Concede-lhe permissão pa l'a lavrar ouro, chumbo ferro, · e 
outros mineraes no município de Apiahy. 

Esta concessão foi transferida ~~ vinva do concessional'Ío, D. Fe
l ippa Dias Baptista, por liJect•eto n. 6122 de 16. de Fevereiro de 
1876. 

Tendo a nova concessionaria feito sociedade com Joaquim Ovidio 
Saraiva de Carvalho foi a concessão t1·ansferida para o nome ele 
ambos pelo Decreto n. 6666 de 14 de Ag osto de 1877. 

E ' fallecido. o socio Joaquim Ovielio Saraiva de Carvalho. 

Dr. Joaquim Ignacio . Silveira da Moua . - Decreto n . 5152 
de 26 ele Novembro de 1872. - Concede-lhe permissão para lavrar 
ferro, e outros me taes no legar denominado Jucupiranguinha, 
município de Ig uape. 

Tista concessão tendo sido prorogada pelos Decretos nl'l'. 6037 de 
20 de Novembro de 1875, e 675:3 de 24 de Novembro de 1877, foi 
t!'ansfet·ida a Abel Gomes d:1. Silva e outros pelo Decreto n . 7622 
de · 7 de Fevereiro de 1880, sendo-lhes prorogacl o o praw ·para 
começo dos trabalhos pelo Decreto n. 8913 de 24 de Março de 
1883. 

Bacharel .Antonio ele Pa~tla Ramos. - Decreto n. 5187 de. 20 
de Dezem bro de 1872. -- Concede-ll1e permissão para lavt·ar· ferro 
e outros mineraes nas Fazendas denominadas Jardim e Mineiros 
no mu uicipio de S. José de Barreiros. 

Esta concessão foi prorogacla pelo Decr eto n. 5534 de 31 de Ja
neiro de 187L1. 

A ndracle & Santos.- Decreto n. 5477 de 26 de Novem bt•o de 
1873 .- Concede-lhes p ermissão para exploral' estanho e outros 
metac•s na bahi a elo Rio S . P ed t·o Cubas, no município de Xiririca. 

T enente- Col"one l Bento Jos e Alves P e1"eira e Otttros.- De
creto n. 575:-3 ele 23 de Setembro ele 1874 . -Concede-lhes pel')Ili9são 
}Jara explorar cat•vão de 1)edra, fert•o e outros metaes no municípi o 
de Tieté. 

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto n. 6742 de 17 de 
Novembro de 1877 e novamente pelo ele n. 6929 de 8 de Junho ele 

' 1878 . 

Ch1•istovão B onnine e outros .-· Decreto n . 5820 de 12 de De
zembro ele 187 4.- Concede-lhes permissão paea explorar ouro, 
prata e outros metaes nos muni'cipios de S. Rogue e Cabrená. 

Rectificada a concessão pelo Decreto n. 5906 de 24 de Abril de 
1875 e declarada pelo ele n. 5960 ele 23 de Junho elo mesmo __ anno 

.. 
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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 Sccp·borough Barnsley e out?"Os. - Decreto n. 586i 
de 30 de Janeiro de 1875. - Concede-lhes permissão para explorar 
ouro no município de Itapitininga. 

Por Decreto n. 6074 d~ 24 de Dezembro do mesmo anuo os con
cessionarios 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. 

Joc"Zo Baptista Rodocanachi. - Dect·eto n. 5059 de i4 ele De 
zembro de i875. - Coucecle- lhe:;permissão por dous annos para ex
plorat• guano nas ilhas dos Alcatrazes . 

Baclwrel CyJ·ilto Jintonio de Lemos.- Decreto n. 6i 27 ele 23 
ele Fevereiro de 1876.- Concede- lhe permissão pal':l. explorar .ouro 
e outros melaes no municípios de S . José dos Campos e .)aca
rehy. 

Jose Ma?·ia Gavicío Peix oto e Pedro ela Silva Pereira.- De
cre to n . 534G de 20 ele Setemb1·o de 1876. - Concede- lhes per
roi são para exp lorar ouro , prata e outros metaes na comarca da 
Faxina. 

Por Decreto n . 7153 de 8 de Fevereiro de 1879 os concessío
narios ob tivel'ám. permissão pat·a lavrar; e pelo de o. 8770 de 18 de 
NovembN de 1882 foi-lh · conced ida uma prorogação de clous an
no~ para eor;neço dos re. p·ectivo trabalhos. 

Tendo fa llecido o primeiro concessionario, foi a sua parte trans
ferida á su;:t vi uva. D. Maria Cantinlw Gavião Peixoto, pelo De
creto n. 9.056 de 3 de Novembl'o de i883. 

D. Anna M a?·ia de Sena Rozado. - Decreto n . 5436 de 22 de 
Dezembro ele 1876 . Concede-lhe penuissão pa ra explorat• ouro e 
out ros mineraes na fregue:r.ia ele Nossa Senhora do O' . 

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto n. 7095 de 30 de No
vembt·o de 1878. 

Sendo casada a concessionaria com o Dr . Henrique Alves de 
Souza, foi a concessão transferida para o nome de ambos pelo De
creto n. 7937 de i1 de Dezembro de 1880. 

E1·nesto Germach Posso lo e outro s .- Decreto n. 6615 de 4 de 
J olho de i877 . - Concede-lhes permissão para explorar. mineraes 
nas bacias d.os rios Pedro Cubas e Taquary, município de Xiririca. 

25 
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Foi prorogada esta concessão pelo Decreto n. 7571 de 20 de De
zembro de 1879. 

Joaquim Victorin ~J da Cw1ha .- Decreto n. 6714 de 13 de Ou
tubro de 1877.- Concede- lhe permissão para explorar carvão 
de pedra, ferro, chumbo e outros mineraes no município de Uba
tuba. 

João F erreira de Souza L eal.- Decreto n . 6921 de 1 de Ju
nho de 1878.- Concede-lhe permissão para explorar our o e ou
tros metaes no município de Barreiros. 

Vicente de Souz a Queiroz .-Decreton . 7015 de 31 de Agosto 
de 1878.- Concede-lhe permissão para explorar ouro no município 
de Piracicaba. 

Dr. Joaquim Antonio do Amaral GurgBZ.- Decreto n. 7066 
de 9 de Novembro de 1878.- Concede-lhe permissão para explorar 
carvão de pedra e outros mineraes na freguezia de S . Sebas tião do 
Tijuco Preto. 

Foi-lhe concedida permissão pelo Decreto n. 8000 de 12 de Fe
vereiro de 1881 para est ender os trabalhos respectivos á comarca 
de Castro, província do Paraná . 

Dr. Jorge Searlwrough B arnsley .-Decreto n. 7096 de 30 de 
Novembro de 1878.- Concede-lhe permissão para explor ar ouro e 
outros mineraes no logar denominado Santo Antonio, da comarca 
de lguape. 

Jose de Paiva L egey .- Decreto n . 7127 de 11 de Janeiro de 
1879.- Concede-lhe permissão para explorar ouro e outros mi
neraes no logar denominado- Volta Grande . 

Manoel Moutinho de Avi le..- Carvalho.- Dec1·eto n. 7170 de 
22 de Fevereiro de 1879.- Concede-lhe permissão para explon r 
metaes no município de Iguape . 
· Esta coll.cessão foi prorogada pelo Decreto n. 8592 de 17 de Ju
nho de 1882 . 

Arthu?· M ortine?· H anson e Frederico Br'ady. -Decr eto n . 7243 
de 5 da Abril de 1879 . - Concede- lhes permissão pa.ra explorar 
ouro nas cabeceiras do rio das Minas e seus a.ffluentes . 
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jJ![igueZ de Amujo Ribeiro e Amaro de Araujo Ribeiro.- De
creto n. 7253 de 26 de Abril de 1879.- Concede-lhes permissão 
para explorar metaes no município da Capital. 

Bacltareis Antonio Luiz Ramos Nogueira e Ped1·o Antonio 
Ferrei1·a Vianna.- Decreto n. 7567 de 13 de Dezembro de 1869. 
-Concede-lhes permissão para explorar ouro e outros metae11 no 
leito e margens do Rio Verde. 

Dr. D. Witt Clinton van TuyZ e George P. Goff.- Decreto 
n. 7717 de 15 de Maio de 1880 .- Concede-lhes permissão para 
lavrar ferro e outl'Os mineraes no rio Ribeira e seus affluentes. 

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto n . 8461 de 18 de 
Março de 1882. 

José Rodolplw Monteiro.- Decreto n . 7802 de 26 de Agosto 
de 1880.- Concede-lhe permissão para explorar carvão de pedra e 
outros mineraes no valle de Parahyba, desde Lorena até S. José dos 
Campos. 

Henrique I zido1·o Xavier de Brito.- Decreto n. 7839 de 6 de 
Outubro de 1880. - Concede-lhe permissão para e:s:plorar ferro e 
outros metaes no logar denominado " Sapatú » da comarca de Xi-
r~~a. ·· 

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 affiuentes, e suas margens, comprehendendo o territorio de 
S. Sebastião do Tijuco Preto. 

Estevtio do Nascimento Assumpç!l'o.- Dect·eto n. 8078 de 7 de 
Maio de 1881.- Concede-lhe permissão para lavrar ouro e outros 
metaes na Comarca de:f!Xiririca. 

Domingos llfoutinho, José RodoZpho Monteiro e outros.
Decreto n. 8305 de 31 de Dezembro de 1881.- Concede-lhe per
missão para lavrar combustíveis mineraes no valle do rio Parahyba. 

Carlos Boncault. - Decreto n. 8421 de 14 de Fevereiro de 
1882.- Concede-lhe permissão para explorar ouro e outros metaea 
no municipio de Mogy das Cruzes. 
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João Franci-sco' Pinto Cafundd e J oão Francisco Soares So
brinho.- Decreta n. 8636 de 5 de Agosto ·de 1882.- Concede
lhea permissão para ex.plorar carvão de pedra e outros mineraes na 
Comarca de ltapitininga, em terras de seú sogro Delfino Vieira de 
Medeiros. 

João Chrysostomo do Amaral Brisola.- Decreto n. tJ826 de 
30 de Dezembro de 1882 .- Concede-lhe permissão para explorar 
carvão de pedra, asphalto, petroleo e naphta no municíp io de Ita
petininga. 

Julio Augusto de Çampos M eUo e Luiz Fortes Bustamante . 
Sa.- Decreto n. 9170 de 28 de Março de 1884.- Concede-lhes 
p ermissão para explorar ouro e outros mineraes no município de 
Sorocaba. 

Jame s WaUer 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 M anoet Joaquim Borqes 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 Etá da 
Comarca de Xiririca. . 



PROVINCIA DO PARAN A 

LIMITES 

Esta Província limita ao Norle com a de S. P<tulo; ào Sul 
com a de Santa Catharina e a Confederação Argentina; ao Oriente 
com o Oceano A tlnntico e Santa Catharina, e ao Occidente com a 
Província de Matto Gr,osso e a Republica do Paraguay. 

PdSIÇÃO ASTRONOMICA 

A Lat da Província comprehende os parallelos de 22•4.5', e 
26•29' austral ; a sua Long. oriental fica entre 6,o6,5~ e H 053' . 

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, Graciozn 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.a CAPITAL 

Inunicipio..................... Corytiba e Votuverava. 

2. n PARANA.GUÁ 

• . . . . . • . . . . • . • . . . . • . . Paranaguá • 

. 3. 3 ANTONINA 

, .. ' .......... ..... . . Antonina, Morretes e Porto de 
Cima , 
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4."' PONTA GROSSA 

Município .•.....•. ·:.......... Ponta Grossa. 

õ.a CASTRO 

Castro, S. José da Boa Vista, 
Tibagy e Jaguaryahiva. 

6.~ GUARAPUAVA 

Guarapuava e Palmas. 

7 . a LAPA 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Príncipe e Rio Negro. 

8. a. CAMPO LA.RG0 

Campo Largo e Palmeira. 

9 . n S. JOSÉ DOS PINHAES 

• o o • • •• o •••••••• o ••••• S. José dos Pinhaes . 

JAZIDAS MINERAES 

A.gua Branca.- Logarejo entre Ponta Grossa e Guara
puava, na estrada que liga os dous Municípios. Naquella loca
lidade encontra-se uma jazida de carvão de pedra, que se suppõe 
ser continuação da que existe em Ponta Grossa. 

A.pucaraná.- Serra no distrlcto de Guarapuava, á Oeste 
do rio Tíbagy. E' muito aurífera 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.- Município da Comarca de· seu nome. 
Entre este Município e o d@ Lambary existe uma mina de anti
mania de superior qualidade, por estar o minerio bastante empre
g.nado de chumbo e zinco, segundo informou o Engenheiro João 
Bloem ao Governo Imperià l, em óff!Cio datado de 20 de Fevereiro 
de i8lJ,6, como se vê do ReJatorio do. Ministerio do Imperio qesse 
mesmo anuo. 

Ca~calho Duro.- Este logarejo demora distante da 
Freguezià de Tibàgy, tres dias de viagem. E' rico em diamàntes, 
segundo informa o Dr. Paulo José d'Qliveira. 
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Cast:ro. - Comarca cortada pelo Rio Tibagy. Possue ouro 
e pedras preciosas nas maq·ens e leito do mencionado rio, bem 
ass im carvão de pedra no Jo ga r denominado Santo Antonio de 
Imbituva, Município da Ponta Grossa . 

Cinzas.- Rio de pequeno cabedal, na Comarca de Cas·tro. 
Possue ouro e outros metaes preciosos. 

co.~yt:iba . -Capital da Província distante de S. Paulo cerca 
de 90 leguas. No Jogar denominado Itahebé, pertencente ao Mu
nicípio da Cidade, existem minas de ouro que foram exploradas 
em 1679 por D. Rodrigo de Castello Branco. 

A Cidade de Corytiba foi fundada em i65~pelo capitão Theodoro 
Ebano Pereira. 

Guarapuava.- Município da comarca de seu nome, nas; 
proximidades do rio Iguassú. 
• Em todo o município existem minas de carvão de pedra que são 

consideradas ramificações das de Ponta Grossa, do que se desco
brem vestígios na picada que segue para a Colonia Thereza. 

Guarda Velha. - Este logarejo demora abaixo da fre
guezia de Tibagy, meia legua.- Em um morro que alli existe 
encontram-se, envolvido, no cascalho, diamantes yequenos de 
excellente agua. . 

Iguassú.- Este rio junta-se abaixo do salto das Sete-Que
das com o r io Paraná, do qual é um ~dos aftluentes. E' abun
dante em minas de petroleo e schistos bituminozos, que nunca 
foram exploradas . 

It:araré. - Rio de pequena importancia, na comarca de 
Castro. E' rico em minas de ouro e outros metaes . 

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 !8,000 metros cubicos por segundo, sendo 
os terrenos que ficam nas suas adjacencias constituídos de rochas 
basalticas de aspecto amigdaloide, ricas de crystaes de quartzo e 
amethystas de grande belleza . 

Na cabeceira do < 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 Tpere?:a exis~em schistos 
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betuminosos indicando claramente a presença naquellas paragens 
de grandes depositas de carvão de pedrH, como que na foz do 
Ivahy, no rio Paraná, existe a cidade de Vi lia Rica, destruída em 
i63i pelos Mamelucos da província de S. Pa-ulo, como se vê do 
seguinte trexo da memoria escripta por Wi I liam Loyd, para os 
trabalhos da via ferrea de D. Izabel a Matto Grosso: . 

« Assim é que nctualmente o explorndor descobre, com sur
preza, a leguas e leguas das ultimas povoações civilisaclas, linhas 
de ruas e casas, plantações de larangeiras, ruínas de igrejas e ele 
-edificios publicos, e até restos de fornos para a preparação dos 
metaes: tudo isso mergulhado nas profundidades da mais luxu
riante floresta, sem o menor vestígio ele communicação com as 
outras regiões. • 

Japo.- Este ribeil'ãO vulgarmenLe conhecido pelo nome de 
Hyapo, rega a cidade de Castro. Nelle encontram-se minas de 
ouro e pedras preciosas. 

Maru.mby.- Veja Serra de Jl1M·umby. 

Palmeira.·- Freguezia do Município de Ponta Grossa, na 
Comarca deste nome. No rio Castelhano, distante 1.3 lülometros 
da Freguizia, existe uma mina de azougue, a qual tendo sido des
coberta em 1.8~2, foi mais barde exnminada polos e11.genheiros Kel
lers, Pai e Filho, que acharam·na importante. 

A respeito de semelhante assumpto, eis o que inrorma o 
.Dr. Paulo José d'Oiiveira nas sua memnria publicada em outro 
Ioga1': 

« O carrego em cujo Jeito foi encontrado o azougue em questão 
tem sua nascente em um banhado l'ormado por um olho d'agua, 
e mais abaixo encontram-se algumas pedras sol.tas entre as quaes 
em tempo de secca colhe-se o dito minernl com facilidad.e >. 

• Assevera o !larão de Tibagy que um nuturalista que alli 
tocou, di~sera-lhe que a mina era muito rica, e já alli em outra 
occasião ob1iivera-se com racilidade, a pedido d'elle Barão, meia 
I ibra cl·e azougue >. 

Papagaios.- Rio confluente do Tibagy, n::~ Comarca ele 
Castro. E' rico em diamantes e outras pedras prec.iosas. 

Paranaguã..- Município pertencente á Comarca do seu 
nome. Nas adjacencias da Cidade e na Serra da Prat;1, que de
.mora ao sul, existem minas de ouro, prata e pedras preci0sas, que 
não tem sido exploradas senão superficialmente pelos curiosos do 
Jogar, alguns dos q]la'es possuem objectos fabricados com o metal 
extra h ido d'essns minas. ' 

Em outro Jogar acha-se publicada a Carta Régia dirigida em 
1.6õi a Pedro de Souza Pereira, providenciando sobre a descoberta 
de pedras metallicas no mencionado Município. 
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Paranapanema. - Nasce este rio na vertente occidental 
das serras vizinhas á villa de Itanhaem ; corre para o noroeste e 
recolhe o Itapitininga, não sendo navegavel por causa das muitas 
cachoeiras que possue . Tanto no leito, como nas ma1·gens e nos 
terrenos <Idjacentes a esse rio encontran-se minas de ouro e 
cobre, que se acham abandonadas. 

Pinbaes.- Município da Camarca de S. José dos Pinhaes, 
antigamente pertencente a de Corytiba . Possue minas de ferro, 
que ainda não foram exploradas. 

Ponta Grossa.- ~'[unicipio da Comarca do seu nome, 
antigamente pertencente a de Castro. Na freguezia do Cupim, 
logar denominado Santo Antonio de Imbituvo, existem minas 
de excellen te carvão de pedra, petroleo, sulphureto duplo de 
alumina, e de potassa . 

R.ibeira.-Nas margens e leito deste rio encontram-se mine
neraes preciosos, bem assim marmores lindíssimos nos terrenos 
que lhe ficam adjacentes. 

Rio Negro.- Este rio é almndantissimo em schistos betu
minosos e petroleo. 

Serra Dourada.- Demora esta Serra junto aos Campos 
de Guarapuava, a Oeste do Til)agy aflluente do Paranapanema. 
E' muito rica em ouro, e ainda não foi explorada. 

Serra de Marumby. -Esta Serra demora no Município 
de S. José dos Pinhaes. E' muito ri~a em ou.ro 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
víncia existem pessoas que possuem baixellas construídas com· o 
precioso metal. 

Tbaihõ.- Não sabemos si este morro é o mesmo citado pelo 
Major Manoel .Joaquim de Almeida Coelho, nu sua Memoria sobre 
a Provínc ia de Santa Cath:uinn, e que Mi lliet de Saint Adolphe, 
no seu Diccionario Geographico e Historico do BraziiJ menciona 
como pertencendo á Provincio de S. Paulo, dizendo delle se 
avistar o rio Itajahy. 

Ora, para que do Thaihó se aviste o rio Itajahy fora mister 
que, desde que não é o outro Tayjó de que falia aquelle Major, 
demorasse na parte sul da Provincia de S. Paulo que hoje per
tence ao Paraná, razão pelo qual mencionamol-o aqui. 

E' abuildantissimo 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 preciosas. 

Na serra que o separa do Ivahy, em um riberão que fica á 
Oeste do Tibagy, existe uma mina de ouro. 

Vot.uverava.- Estf:l districto demora no valle do rio 
Iguape, entre Corytiba e Assumguy. Possue minas de ouro. 
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APPENDICE 

Mineralogia 

• Esta provincia possue gesso, pedra de cal, pedreiras de gra
nito e marmore. • 

(ll[anoel A?;res de Casal, - COltOGRAPRIA BRAZILICA.) 

• Em progressiva revelação offerece minas de ferro, ouro, co
bre, antimonio, mercurio, pedras preciosas, como diamantes, 
esmeraldas, topazios, agathas, coralinas, etc., ostenta bello mar
more e outras formações calcareas etc. Já se acha reconhecida 
uma fonte de agua sulphurosa na colonia Thereza, comarca de 
Gum·apuava . • 

(Joaquim l'v[a,noel de 1\l[aoedo.- COROGRAPHIA DO BRAZIL.) 

• ouno E DIAiiiANTEs.- Em alguns pontos das margens do rio 
Tibagy tem-se encontrado este precioso metal e alg·uns 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 rio já mencionado, consta 
que ha cerca de 20 a 25 annos pouco mais ou menos, em occasião 
que o rio se achava muito baixo, e mesmo assim com muita dif
ficuldade, seís ou oito pessoas tiraram no Jogar 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 comp11cto, que para tritural~o grosseiramente foi 
preciso lanfiar mão de pesadas alavancas. A dureza da rocha foi 
que deu Jogar á denominação que hoje tem aquella localidade. 

Duas pessoas, seguindo o rio abaixo, de cobriram, cercaram e 
esgotaram um caldeirão; e, lavando o cascalho, 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 
1.: 2oonooo . 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 destruíam o cerco que haviam 
feito. 

Meia legaa abaixo da freguezia, no Jogar 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 urn ponto da serra que divide o rio Tibagy do Ivahy, a 
oéste daquelle, e em um ribeirão a 3 ou (l, leguas, se tem traba
lhado e colhido ouro : porém as grandes dif:ficuldades com que 
lutam as pessoas empregadas na explorações daquella localidade 
têm concorrido mui directamelite para o abandono em que per
manece ali i a exploração do ouro. 

PEDRA HUME. - Na estancia do Sr. Generoso Martins encontrou 
o Sr. Gumnell a pedra hum e em um producto que pela anal yse 
deu 20 °/0 • 

PEDRA CALCAREA . - No valle do rio da Ponta Grossa e em va
rias Jogares de seus affiuentes se tem encontrado a pedra cal· 
carea. 

Perto da colonia de Assumguy este mineral apparece á super
freie da terra ern camadas interrompidas. Em outros Jogares 
suppõe-se existir sedimentos intactos, dos quaes devem fazer parte 
as camadas que vêm a flor do solo. Esta pedra é empregada para 
diversas construcções, 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 s uppôr a exis
tencia de algum jazigo em lúgor mais ou menos remoto daquelle 
ponto. 

Das informações que prestou o Barão de Tibagy á presidencia 
daquella província sobre o mercurio da freguezia da Palmeira, 
deduz-se o seguinte: 

O córrego em cujo leito foi encontrado o azougue em questão 
tem sua nascente em um banhado formado por um olho d'agua, 
e mais abaixo encontram· se algumas 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 mui to rica, e já a !li em outra occasião 
obtivera-se com facilidade, a pedido delle Barão, meia libra de 
azougue. • 

(Pattlo José de Oliveira.- MEMORIA ANI'(EXA AO RELATORIO DO MI
NISTERIO DA AGRICULTURA..) 
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·Schisto betuminoso, nas vizinhanças da freguezia do Hio Negro 
no valle do mesmo nome, cerca de 30 leguas ~cima da conflu
encia com o .Iguassú » . 

( Ladislá,o de Souza, 1\t[ ello Netto. - MEMORIA SOBRE . OS MI N ERAES 
COl'IIBUSTlVEIS DO BRAZlL.) 

• DIAMANTEs.- .Abundam os diamantes no rio dos Papn gaios, 
pequeno confluente do Tibagy, que passa a cerca de 20 kilometros 
da freguezia da Palmeira. No proprio leito do grande Tibagy são 
muito frequentes os diamantes. Na Exposição de f866 figuraram 
diamantes dessa loca1idade. 

Ouno. - Tem-se encontrado ouro em muitos ponlos da 
Erovlncia. 

Nos primeiros tempos apropria cidnde de Paranaguá foi ce 
lebre pela exportação do ouro. 

Em Votuverava quasi a meia distancia, entre:~ Coritiba e a Co
lonia do Assunguy, é abundante o ouro. 

Votuverava fica no valle do rio I_quape ou Hibeira onde ficaru. 
as minas de ouro do Apiaby, activamente exploradas na antigui
dade. Ha Lambem ouro no Tibagy e em S. José dos Pinhaes, que 
enviaram amostras á Exposição N aciona!. 

PRATA.- Bem que tenha o nome de Serra da Pmta a que 
corre ao sul da bahia de Paranaguá, ainda não está bem verifi
cado si existe ou não este precioso metal na Província ; o que é 
porém certo é que ha muito forte proporção de prat.u nos mi
neraes de chumbo, ahi encontrados. 

~IERCURIO .- Sobre a existencia de minas de mercmio na Pro
víncia é impossível ter hoje a menor duvida. Já se tem enviado 
amostras do celebre metal 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 Província acham-se no valle de 
Ivahy e no Paranapanema. 

O exame das ruinas das cidades, fundadas pelos Jesuítas nessas 
regiões, demonstra que esses incansaveis e ouzados exploradores 
utilisavam-se deste metal na sua industria. 

CHUMBO.- No valle do rio I~·uape ou da Ribeira, que é 
commum ás Províncias do Para na e de s. Paulo, ficam as celebres 
minas do Iporanga ; no Assunguy tem-se encontrado tambem 
chumbo e antimonio. 

FERRO.- E' muito abundante o ferro na Província : póde-se 
dizer rigorosamente que não ha districto desta bella Província 
sem esse metal indispensavel á gl'ande industria. 
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Na propria bahia de Paranaguá, á beira-mar, ha grandes minas 
de ferro de primeira qualidade. 

H a muito feno. nos Campos Geraes, no Assunguy, na Tran
queira, em S. José dos Pinhnes, em Guarapuava, etc·. etc . 

CARVÃO mi PEDRA- SCHISTOS DITUMINOSOS- PETROLEO·- 0 
precioso comllustivel, principal gerador do vapor, o energico 
motor da industria hodierna, foi encontrado em Ponta Grossa e 
na foz do Ivahy. Si as exp lorações ulteriores demonstrarem a 
riqueza dessa ullima 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 confluentes . 

Abundam os schistos biLuminosos e indícios existem de minas 
de petroleo nas margens do Rio Negro e do Iguassú. 

AnGTLLAs.- Hn em quasi todos os municípios da Província 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 Curit iba ha algumas olarias, nas quaes trabalham 
immigrantes, principalmente de origem allemã. Perto de Curitiba 
ha lambem Kaolim, proprio para a fabricação de porcelana. 

Abunda a marga ( mn1·ne ), excellente adubo para as terras de 
lavoura. 

MARMORES E CALCAREOS.- Na co!onia do Assunguy, e em 
outros pontos do Valle da Ribeira ou de Iguape, ha pedreiras de 
marmore. 

Encontr3m-se Lambem nessa localidade calcareos-argillosos, 
que dão excellente cal hydraulica. 
- Abunda a dolomia, carbonato duplo de cal e de magnezia, em 
Botiatuba e no Assunguy . 

O calcareo é tambem abundante na colonia Thcreza, que tem 
enviado amostrns ás diversas Exposições. 

PEDRA FTUME --ALUN.- O aluu, ou o sulphato duplo de alu· · 
mina e de potassa, abunda em Ponta Grossa. 

Tem enviado amostras ás Exposições. 
GnANITOS E GRÉS .- O granito é abundantiss imo em toda are

gião da Serra do Mar . 
Os grés predominam nos planaltos e nos grandes confluentes 

do Paraná. 
SAL-GEMIIIA.-0 sa l commum, chlorureto de sodíum, abunda 

nas margens do rio Ivahy. A exploração dessas ricas minas e a 
refinação do sar consti tuirão nma excellente industria logo que 
começar a navegação fluvial no Ivahy e nos outros grandes con
fluentes do Alto Paraná . 

O sal é um dos generos mais procurados no interior do Brazil ; 
é facil de com.[Drehencler que elementos ele r iqueza não forne· 
cerão as minas do Ivahy, quando ellas puderem fornecer sal ao 
interior das Províncias de S. Paulo, de Goyaz e de Mato 
Grosso. 
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MrNERAES DIVERsos.- Seria necessario alongar por de mais estes 
Esclarecimentos para fazet· a completa enumeração das riquezas 
metallurgicas e mineraes da Província. No emtanto, apezar das 

· extraordinarias riquezas já enumeradas, não é para ellas que 
cbamamos a attenção dos immigrantes ; mas sim para as ferti
lissimas terras dos planaltos de Curitiba, dos Campos Geraes e 
dos Campos de Guarap ua va , e para as uberrimas margens do 
Paraná e dos seus grandes confluentes. Essas, asseguramos con
sciosamente, são as mais ricas minas que possue a J província do 
Paraná. • 

( Infm·mações 1Jcwa os .bnmig1•antes.- 1'YPOGR.APll!A NACIONAL.-
1875.) 

Carvão de pedra 

JAZIDA DO 1\IUNICIPIO DE PONTA GROSSA. 

c A mina de carvflo acha-se distante da freg uezia do Cupim um 
kilometro, e 54: da Ponta Gros ·a, a ex tensão da área occupada pelo 
mineral é consideravel, começando por uma vertente abaixo uté 
desaguar no rio Bituva, sendo á direita do mencionado campo, e 
a esquerda matto, 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-se na 
superficie da terra aqui e acolá alguns signaes 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
maduménte designar, mas que deve ser consideravel, por terem 
as aguas do arroio n'uma parte cava'do na profundidade de tres 
metros e descoberto até abaixo o mio era!. 

Desta citada mina a duas leguas ele distancia na estrada que 
segue para Guarapuava, foi descoberta uma outra mina_carbonica, 
não estando a meu alcance conhecer si é a mesma nuna que se 
communica ou si uma outra veia separada. . . 

A mma carbonica cllega até ás margens do no .B1tuva, o qual 
perfurando-se algumas voltas rapidas e tirando-se alguns páos 
levados pelas encben tes, torna-se navegavel para pequenas em
barcaÇões, e percorrendo cinco leguas mais ou menos desagua no 
rio Tibagy ; e subindo por este acima abeirando a proj ectada es
trada de Mato Grosso, a distancia de tres leguas e meia mais ou 
menos, toca a actual ponte que serve para e transito de Ponta 
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Grossa á Curitiba, distando d:aquella cidade legua e meia. O rio 
Tibagy tendo em seu estado normal <1 profundidade média de 
dous metros, póde ser navegado por pequenas lanchas a 
vapor. - · 

A estrada existente até o alto da Serrinha (lagar onde termi:1a 
actualmente a estrada ele Muto Grosso) é transitavel por carroças . 

Na falta de pessoal habilitado para faz er um verdadeiro exame, 
foi o quanto pude colher para levar ao conhecimeuto de V. S. » 

Ponta Grossa, 26 de Novembro de i878. 

Pedras met,allicas em Paranaguã. 

(1. Pedro de Souza Pereira. Eu Et-Rei vos envio muito saudar. 
Antonio Galvão, g-overnando esta Capitania, me enviou algumas 

amostras de pedras das minas que Theolonio Ebano teve notieia 
haver junto á villa de Parana g· uá; e porque viernrn em menos 
quantidade, do que devera ser para o ensaio de sua importancía 
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 são movediças, ou 
em serra continuada, e de qualquer maneira que seja me envieis 
o mais breve que possa ser alguns ca ixões das ditas pedras; mas 
de maneira encobertos e dis farçados, que si acaso os navios em 
que vierem forem tomados de inimigos, não ser conhecido delles ; 
o que vos hei por muito encommendaclo e encarregado ; e que si 
fôr necessario fazer-se alguma prevenção de defensa n 'aquella 
paragem para n 'ella have1· residencia, me avisareis qual deve ser, 
e no interim dareis parll isso a ordem que vos parecer. • 

Escripta em Lisbôa á 28 de Novembro de iô5i .- Rei - Co11de 
de Odimira. 
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Concessões nara exnlora~ão e lavra l1e m ineraes 

Ba·t ão de Capanema. - Decreto n. 3938 de 28 de Agosto de 
1867.- Concede-lhe permissão para explorar ferro nas margens 
da bahia de P aranag uà, e rios que nella desaguam. 

Engenheiro Antonio Pereira R ebouças e outros.- Decreto 
n. 4674 de 10 de Janeiro de 1874.- Concede-lhes permissão por 
90 annos para lavrar metaes e productos chimicos nos Municípios 
de Curitiba e Antonina. 

Ca1·los P into de Castilho.- Dec1·eto n. 5871 d'e ô de Fevereiro 
de 1875.- Concede-lhe permissão para ex plorar mineraes nos 
Municípios de São José do Cht•istianismo e São José da Boa- Vista. 

Bacha1·el Salvador Pires de Carvalho e Albttquerque Junior 
e outros.- Decreto n. 5900 de 17 deAbril de 1875.-Concede-lhes 
permissão para explorar carvão de pedra e outros mineraes nos Mu
nicipi.os de Castro, Ponta Grossa e Palmeiras. 

Antonio JlZv es P into.-Decreto n. 6134 de 4 de Março de 1876. 
-Concede-lhe pet·missão para explorar cobt·e e outros metaes no 
Município de Campo Largo. 

Es ta concessão foi prorog ada pelo Decreto n. 7004 de 24 de Agosto 
de 1878. 

O concess iouario obt v e permissão para lavrar pelo Decreto n. 
7513 de 11 de Outubro de 1879. 

Go nçalo de Abreu Souz a Jllvares de Bcwros o outros.- De- ' 
ereto n. 6202 de 17 do Maio de ·1876. - Concede-lhes pe1·missão 
para explorar om·o e ou tros metaes na Comarca de Castro. 

Esta concessão foi annullada pelo Det:reto n. 7014 de 31 de 
Agosto de 1878 . 

l1!f anoel de Assis D1·umond e B e1·nardo Pinto de Oliveira.
Decreto n. 6246 de 12 de J ulbo de 1876.- Concede-lhes permissão 
para explorar azoug·ue na Villa da Palmeira. 

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto n. 6976 de 20 de Julho 
de 1878, e depois ainda pelo de n. 1392 de 31 de Julho de 1879 . 

26 
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Alfredo Augusto Viclal.- Decreto n. 6813 de 29 de Dezembro 
de 1877.- Concede-lhe permissão para explol'ar cobre e outros 
mineraes nos terrenos contíguos aos rios Ivahy e Paranapa
nema. 

José dePai'IJa Legey.- Decl'eto n. 7127 de 11 de Janeiro de 
1879.- Concede-lhe pel'rnissão para explora!' ouro e outt·os mine
raes no rio Tibagy, entl'e a cidade de Castro e a de ltapeva na pro
víncia ele S. Paulo, no lagar denominado Volta Grande. 

Ernesto Antunes de Cctmpos e outros.- Decreto n. 7275 de 10 
de Maio de 1879.- Concede-lhes permissão para explorar ouro, 
prata e outros metaes na Coma1·ca ele Cas tro. 

Por Decreto n. 7999 de 12 de Fevereiro de 1.881, permittiu-se que 
os concesqionarios ti·ansfet•issem esta concessão a Gustavo A. Mei
nick, a quem depois se concedeu licença par ;~. l aV!'ar pelo Decr~to 
n. 8074 de 14 de Maio de 1881, sendo por ultimo transferida a 
Eduardo Klinglhoerfer pelo Decreto n . 8941 ele 5 ele Maio de 1883 . 

João Sil'IJeira de Miranda e outros.- Decreto n. 7505 .de 20 ele 
Setembro de 1879. - CoL.cede-lhes permissão para explorar cobre 
e outros metaes na Comarca de Guarapuava. 

Joc'to Ferreira Cle Oli'IJeira.- Decreto n. 7616 ele 31 ele Janeiro 
de 1880 - Concede-lhe permissão para explorar ouro na serra ele 
Marumby. 

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto n. 8554 de 27 ele 
Maio de :1.882. 

Luiz Reynaud.- Dect·eto n. 7617 ele 31 ele Janeiro de 1880.
Concede-lhe permissão para explorar ouro no Muuicipio do Arraial 
do QLleimaclo. 

Dr. De vVitt Clinton 'IJan Tuyl e Augusto 111-itchelZ Greenleaff. 
-Decreto n. 7626 de 14 de Fever eiro ele 1880.- Concede-lhes 
permissão para explorar out•o e outros mineraes no rio Tibagy d::1. 
comal'ca de Castro. 
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Gustodio Francisco de Oliveira.- Decreto n. 7706 de 11 de 
Maio de 1880. - Concede- lhe pet·missão para explorar ouro e ou

. tros mineraes na serra de Marumby, Município de S. José dos 
Pinhaes. 

D1· . De Witt Glinton van Tuyl e Geo1·ge P . Golf.- Decreto n . 
7717 de 15 de Maio de 1880. - Concede-lhes permissão para lavrar 
ferro e outros mineraes no rio Rib9ira e seus aff:luentes. 

Esta conces~ão foi prorogada pelo Decreto n. 8461 de i8 de 
Março do 1882 . 

F rancisco Fen·eira Jll[ aur icio de Lima . - Decreto n. 7825 de 
i3 de Setembro de 1880.- Concede- lhes permissão para explorar 
ouro e ou tros "lllineraes no Município de Votuverava. 

D1·. José Francisco G1·illo e Bacharel Horacio Rodrigues Antu
nes .- Decreto n . 8274 de 8 de Outubro de i 88i.- Cencede-lhes 
pesmissão para explorar ouro e outrns mineraes no Município de 
Morretes . 

. tintonio Taaffe .- Decreto n . 8572 de 10 de Junho de 1882.
Concede-lh~s permissão para explorar out·o no rio Tibagy. 

Paschoal Gosm e T elles dos Reis .- Decreto n. 8676 de 16 de 
Setembro de 1872 .- Concede-lhe permissão, para explorar ouro 
chumbo e outms mineraes na Comarca de Antonina. ' 

.Antonio Fernandes Corrêa .- Decreto n. 8683 de 23 ele Se
tembro de 1882.- Concede-lhe permissão para explorar ouro e 
outros mineraes no Município ele S . José dos Pinhaes. 

G·ttstavo Emit io Orland~;:; . - Decreto n. 8703 de 7 de Outubro 
de 1882.- Concede-l he permissão pal'a explot·ar petroleo nas Co
marcas de Campo Largo e Lapa. 

Ricardo F. Gteagh e Te1·tuliano de Amujo Goes .- Decreto 
n. 8825 de 30 de Dezembt•o de 1882.- Concede-Lhes permissão 
para explora-r ouro e outl'Os mineras~ no valle dos rios Cinzas e 
Itat•aré e seus confluentes, na Comarca ele Castro. 
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Pedro Rampi.- Decreto n. 8867 de 10 de Fever·ei1·o de 1883.
Concede-lhe permis~?ão para explorar carvão de pedra e outros 
mineraes em Santo ' Antonio de Ibituva, Município da Ponta G1·ossa, 
e nas Comarcas de Castro, Campo Largo e Lapa. 

J ames Esnaty. -Decre to n. 8902 de 3 de Março de 1883 .
Concede -lhe permissão para explorar ferro e outros mineraes no 
Município de Castro . 

Dr.cle Witt varn Clinto n Tuyl e seu associado e Augusto M itchel 
Gireen leaf', .Antonio Taatfe e Edttardo KlingLhoerfer. - De
creto n. 8941 de 5 de Maio de 1883.- Reune em um só acto as 
concessões constantes dos Decretos u. 7626 de 14 ele Fev ereiro 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 Fevereil'O de 188:1.. 

Por Dec1·eto n. ü026 de 29 de Setembro de 1883 permiltiu-se que 
os concessionarios dividissem as datas das suas concessões em por
ções de 50 datas cada uma, e pelo ele n. 9"157 de 23 de Fever•eiro 
do 1881 concedeu-se-lhes que novamente dividissem as mencionadas 
datas em porções de 15 ela tas, distribuindo-as por outras tantas 
companhias ou ernprezas que organ iza!'em. 

Jos rJ Francisco Thoma z do 1Vascirnento.- Decretou. 92G1 ele 
1G de Agosto de 188<1. -Concede-lhe per·rnissão para expl01·ar mine
ra.es cntr·e o rio lg uassú, da linha elo No1·te des te e elo de Itib1g-y e 
Campos de Guarapuava, a té encontrar o Rio Paraná, · na província 
deste nome. 

Zacarias Salcedo.- Dec1·eto n . 9383 de 21 de Fevereiro de 
1885.- Concede-lhe permissão para explorar miner !.es . 

1li anoel Gonça lves da Roza e .Jose Perei1·a Gttim.an1es So
brinho.- Decreto n. 9387 ele 28 de Fevereiro de 1885.- Concede
lhes permissão para explorar· ferro e outros metaes no municipio 
de Gua r·atuba. 



SANTA CATHARINA 
l 

LIMITES 

Esta lJrovincia conflua ao Norte com a elo Paraná; ao Sul com a 
de S. Pedro; ao Oriente como'Oceano Atlantico, e ao Occidente 
com n Confedera ção Argentina e Províncias do Paraná e S. Pedro 
do Hio Grande do Sul. 

POSIÇÃO ASTRONOMICA 

A lnLitude desta província encerra o tet·ritorio entre os pnrai
Jclos de 25° 30', e 29° 18' austral ; a sua long. fica comprehen
dida entre 5° 8', e H o 2' occidental do meridiano ajustado . 

CLIMA 

O clima desta província é temperndo e agTadavel, sendo perfei
tamente igual ao da Europa. 

COMARCAS 

1. o. CAPITAL 

Município ........ . ............ Desterro. 

2 . a S. JOSl~ 

s. José . 

3. 0 lTAJAH'L 

Itajahy e Blumecau. 

{j,,n SANTO ANTONIO DOS ANJOS 

Laguna. 

5."' NO S A SEN!-[QRA DA PIEDADE DO TUBARÃO 

Tubarão. 
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6 . o JJAGES 

Município......... . ...... .. ... Lages 

7 . a S . JOÃO DAPTIS'l'A DE CAMPÓS NOVOS 

Cor i tibanos. 

8. a. NOSSA SENHORA DA GRAÇA 

S. Francisco, Joinville e Pa
raty. 

9.• S. MIGUEL 

S. Mig-uel e S. Sebastião de 
'fij LlCUS. 

JAZIDAS MINERAES 

Ararang·uã.. - Este rio nasce na grande cordilheira C]Ue 
separa esta província da de S. Pedro do Rio Grande, atravesssa 
o município da Laguna e vai desag uar no Oceano Atlantico . Nas 
margens e leiLo deste rio existem minas de carvão de pedra que 
não têm sido lavradas. 

Biguassú.- Este rio demora no município de S. Miguel, 
ao norte da em bocadura do Maruby . Possue aljofares de varias 
côres e grandezas espalh adas no seu leito. 

Cambriú. - Este rio nasce na cord ilheira que separa a 
província da do Rio Grande do Sul, rega a freguezia do seu nome 
e vai lançar -se no oceano . Possue tanto no seu lei to e margens, 
como nos terrenos adjacentes. abundantes minas de ouro e outros 
metaes, que ainda não foram exploradas. 

Gaspar Grande e Gaspar Pequeno.- Estes 
rios desaguam nas cabeceiras do Itnjaby. Possuem minns de 
chumbo e outros meLaes preciosos. 

Itajahy .- Município da com11rca de seu nome, na mar
gem direita elo rio assim denominado. No grande sa lto do rio 
existem minas de cnrvão de pedra, que nunca foram exploradas; 
algumas de ouro no seu Jeito e margcn , e varias de chumbo 
nos r ios Gaspar Grnnde e Gaspar Pequeno, que desagu:~m nas 
suas cabeceiras. 

Itajahy-merim.- E~te rio é um dos principaes tribu· 
tarios do Itajahy, e só dá navegação á canôas. Nas margens e 
leito deste rio existem productos chimicos e metaes preciosos. 
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Jaguarú.na.- Rio que demora ao norte da província 
e desagua na bahia Babitonga. No Jeito e margens desse rio 
encontram-se aljofares de varias côres e grandezas . 

Nos ribeiros Lamen e Batuhy existem pedras preciosas e tam
bem aljofares. 

Mãe Luiza.- Rio de pouco cabedal que desagua no Ara-· 
ranguá, município da Laguna. Possue minas abundantes em 
carvão de pedra, que estão abandonadas. 

Papoam.- Serra nas proximidades do Hodeio Bonito no 
municipio de S. José . Nos Jogares dPnominados Jacaraca, Pe
cegueiro, Quebra Potes e Salto de Itajaby existem abundantes 
minas de carvão de pedra, que nunca foram exploradas. 

Passa Dons.- Logarejo do município da Laguna, nas 
proximidades do rio Ara ranguá.-Minas de carvão de pPdra existem 
nessa localidade, que vão ser I:~vradas por urna companhia in
gleza organizada pelo Visconde de Barbacena. 

Rodeio BonUo.- Logarejo no município da Laguna, nas · 
proximidades da serra Papoam e do rio Araran guá . Minas im
portantes de carvão de pedra existem nessa localidade, que nunca 
foram exploradas . 

. S. Francisco.- Município da comarca de seu nome ao 
Norte da E'rovincia . Possue platina, ferro magnetico, manganez 
e outros metaes preciosos. 

Nas agtlas da bahia de S. Francisco encontram-se lindas perolas 
e coraes. 

O capitão-mór de Coritiba e Lages, Antonio Corrêa Pinto, no 
secnlo passado, descobriu prata na serra do Mar; e porque tivesse 
extrabido o precioso metal sem licença, foi por isso responsabi
lisadn pelo Governo. 

Em Gatro Jogar vai publicado o officio com que o Conde de 
RezP-Bde remetteu ao Ministro, Marlinho de Mello e Castro, em 1.9 
de Marco de 1793, seis bocetinbas contendo perolas apanhadas na 
bahia de S. Francisco, além de outras remessas feitas em varias 
occasiões. 

S. José.- Município da comarca do seu nome ao Norte da 
Laguna. Em 1839 descobriu-se uma mina de carvão de pedra 
nesse municipio, quando Presidente o General Andréas (Barão de 
CaçapavaL o qual mandou abrir um canal para communicar a 
jazida com o mar . 

Tayõ .- Morro altíssimo no município de La ges, do qual se 
avista muito ao longe o rio lLnjahy. E' rico em minas de ouro, 
como affirma o Major Manoe l Joaquim de Almeida Coelho, em 
uma Memoria que corre impressa. 
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T.i.jucas Grandes.- 'fermo da comarca de S. Miguel. 
No rio Tijucas Gr;.ndes, e na se rra do Palmital, existem r icas 
minas de prata, que nunca foram exploradas. 

Tubaa•ão.-Este rio, chamado antigamente Lctguna,nasce 
na cordilheira que divide esta pl'ovincia da do Rio Grande do Sul, 
e correndo com pouca agua, por en tre montanhas, não se presta 
á navegação, se não quando chega ao !ogar conhecido pelo nome 
de Pm·to da Guarda . Nas margens e leito desse rio existem 
minas de carví:io ele pedra, descobertas em i840 pelo Dr. Parigot, 
havendo boas razões para se suppor qtw os vieiros earboniferos 
de que se trata e os do Ararangu~ são a continuação dos que 
existem m1. Província de S. Pedro do R,io Grand e elo Sul, os quaes 
atravessando as Províncias do· Pa1aná, S. Paulo, Rio de Janeiro e 
Espírito Santo, vão até á Bahia. 
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APPENDICE 

• Pedr:úalcarea, granito, pedra de amolar; indícios de ouro, c 
outros metaes, segundo dizem. » 

(31cm oel Ay1·es ele Cct:al. - col\OGIU PDIA muzrLrcA.) 

• Esta província possue chumbo, granito, carvão do peura o 
outras preciosidades . • 

(.Jocbqlt•irn Jl{cmoel ele jjfctoeclo .- COROGRAl?IllA DO llll. .\ZIL.) 

• Esta Provín cia possue extensas jazidas de carvão de pedra de 
J?rimeira qualidade e, segundo pensa o En genheiro Van Ledc, o 
seu solo encerra igualmente ouro, prata, ferro, crysta l de rocha, 
amelhystns e diaman tes , 

Na Lag una c Tij ncas Grandes existem minas de ferro desco • 
hortas pelo Dr. Joaquim dos H.emedios Monteiro. • 

( :l l'O!fp •·cste .Joc.qltim Gomes ele Oli ve il·ct c P c1 ivcL 

• Pnroce que o reino mineral neste paiz é mais pobre, talvez 
porque grande numero ele suas producções estando occultas na 
terra exige conhecimentos scientificos para se descobrirem, e 
an.alysarem; sendo cert9 que até boje ainda não se mandou sabia 
<1lgnm a es tn capitania para fazer alli indagações mineralogicas, 
medida esta, que é de toda a necessidade, tanto neste ramo, como 
em outros ela I·Ii storia Natural. Todavia posso affi.rmar que ha 
om elifl'eren·tes Joga res do teneno povoado crysta l de roca, ni
treiras, pedra Cillcarea, almagre c argillas de diil'erentes. côr·cs e 
qnnlidacl P.s. E quem sa be o que haverá no sertão inculto u des 
povoado ? Em conclusão para nada faltar á esta capitania até 
possue nas viziuhanç.a do rio Toj ah7J o mais precioso elos metaes 
o ouro, o em out ros Joga ras o mais necessa rio de todos, isto é, 
o !'erro: relativamente a es to metal, que na pbrase de um judi
cioso escr iptor moderno é o instrumento mais poderoso ela in 
dustria humana, slío da primeira necessidade as indagações sc ien 
tific~s, pois conhecendo-se pela ::maJyse que delle se fizer, si a 
sun qualidnde é boa, lucraria n1ais o bstado em explorar as minas 
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em Santa Catharina do que em S. Paulo, em razão da brevidade 
da condição para os Jogares da beira-mar. • 

«Paulo .José 1\lfi,q~wl ele Brito- MllMOR!A VOLI'l'IC,\. SOBRE 4 Cll.PIT A• 
NIA :Pil SANTA CA'~'RARINA EM 1816. » 

• E' quasi no meio da Serra Geral que se acl1a a mina de car
vão de pedra descoberta a mais de meio ser,n lo por um tropeiro 
que casua lmente, aq uecendo uma panell a, viu arder as pedras 
sobre as quaes a co ll ocára. Esta mina ca rbonifera não é a unica, 
pois que outras se tem descoberto : atravessa urna dflS margens 
do Passa Dons que é um prolongamento do rio Tubarão, onde se 
deixa ver sobre uma camada mui cerrada de g reda, o carvão de 
pedra . 

. . . . Só noções do Engenheiro Van Lede, se poderam ter ~obre 
a m inera logia de um paiz de mais de oitenta leguas de ext~nsão, 
em que ba apenas tres estradas . 

. • • • « Pouco poderei dizer estando a maior parte das produc
ções mineralogicas desta Prov íncia a inda no chão por falta de ex
'plorações. Todavia, póde affirmar-se que se encontra nesta Pro
víncia ferro, chumbo, ouro, cobre, crystal de roc ha, amethystas, 
diamantes, cobre, varias espedes de argi ll a, cai·vão de pedra de 
differentes qualidades , greda e pedras de amolar, etc. etc . • asse
gurando que dará no fim de sua memor ia um cata lago das amos
tras que recolheu e termina d izendo que ha na Província tres 
fontes de aguas therma es, cuja composição ch imica ainda se não 
conhece; uma em Itaupabu de Cubatào, outra a lém ela Piedade 
ao longa do Tubarão e a terceira ao longo do rio Gravatá, que 
desagu a no Cap ivary. 

Posto que Van Lede não mostrasse, como diz, a peclra calcarea, 
fomos in formados que, no anno de 1853 ou pouco antes, fôra 
ella achada no districto e perto da villa de Lages em abundancia 
e excellente qu;dicl'ade. Quanto á existencia de minas de ou ro 
e prata, a Cama r-a Municipa l dn cidade do Desterro, em ol'ficio de 
25 de Setembro de 1829, d iri gido ao Governo da Provínc ia, tam
bem nos esc larece, dizendo: • que no sertão do rio Itajahy tirára 
ouro de muita boa qo;didade Matheus de Arzão, e que as terrcts elo 
?'Ío Ti:jucas Grandes são aun(eras; que no SB!"tào da Villa ele S. 
José o Capitão José Luiz Marinho timm pmta que · fiz em fun
dir nestçt Cidade do De{iten·o. • (· ) 

(Maj01' Manoel Joaquim de Almeida Coelho- ME>lORIA SOU I\ E A PROVINC!,\ DE SAN'rA 
CATllAIIINA.) 

('') E' do prosumir que essa pl'aLa fô 1·a achada no anno do :1783, po1·qunnto, 
em ollicio de 29 do Dezemb ro, OI'donou o Vico-Hei do E stado ao Govomador do 
Sànta Catharina quo prostusso todos os auxili as ao capitão Josó Luiz Marinho, 
pa1·a apan har ,, transporta !· até duas anobas das ]JOdi·as quo descobl'ira o quo, 
segundo informações do Padre F1·ancisco Rodrigues Xavier Pratos, mostmvam ser 
mota li cas. 

O mesmo Vico Roi agmdoco ao Uovemador, a lóm do outros prcctosidados, uma 
caixinha do porolas quo l ho romotLou, vindas de S. li'rancisco, onde as ha, man
dadas polo commandanto o porta bandeira José do Castro Hamos. 
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• Em um paiz tão pouco conhecido, em que ha tres azinhagas 
que atravessam uma extensão de oiten ta leguas de comprido, só 
se paliem ter mui imperfeitas noções solJre as formações minera
Jogicas. Por esta razão não pretendemos descrever completa
mente o reino mineral, do qual muitas producçôes estão por falta 
de pesquizas, ainda enterradas. 

Póde·se com tudo allirmar que em muitos Jogares da Pçovincia 
existe ferro, chumbo, ouro, cobre, crystal de rocha, ametbystas, 
diamantes, ouro vermelho, varias qualidades de argilla, grés ou 
pedra braceira, pedra de mós ; e tambem se di7., que ba pedra 
calcarea, mas não a vimos. 

Accresceutaremos, que existem na província tres fontes de 
aguas thermaes, uma em Itaupaba sobre o Cubatão, outra para 
lá da Piedade, ao longo do Tubarão, e a terceira na extensão da 
pequena ribeira Gravatá, que descarrega no Capivary; mas as 
aguas não foram analysadas. • 

(Van Leclc ,-li!ElllORIA :;lODII,l> A COLONtSAÇ40 l'fO BRAZIL.) 

Carvão de pedra 

" « Cm·vào ele pedra.- As minas do Tubarão nesta província, 
segundo os estudos ultimamente feitos sobre ellas, são conside
radas actualmente como as mais importnntes do Imperio. 
Existindo nes ta secretaria de Estado uma informação circum
st;onc i ad~ do presidente d11quella prov íncia, em Março de 1856,, 
por occasião de informar o requerimento do bacharel José 
Bodrigues Ferreira ; e consistindo es ta informação em um 
apanhado dos fados que constituem, por assim dizer, o bisto
rico daquellas minas, entendo que a sua publicação não passará 
desapercebida p~rn nquelles que se interessam pelo adiantamento 
dn no~sa ind m:tria mineral. 

• Illm. e Exm. Sr.- Tenho a honra de accusar recebido o 
aviso de V. Ex. de H de Fevereiro proximo findo, m;.ndan
do- me que informe sobre o requerimento do bacharel José Bodri
gues Ferreira, em que faz ólgumas considerações ao parecer da 
secção dos negocias do Imperio do Conselho de Estado, exarado 
em consulta de i5 de Dezembro do anuo proximo passado . 

• Em cumprimento do que se me determina, ten'ho a informar 
a V. Ex. que a descoberta do carvão de pedra nesta província, 
pelo menos n do existente no Tubarão no município da Laguna, 
é muito ante rior a 183:2, e tanto que nesse anno se propoz 
uma sociedade mineral-o, cuja proposta foi por esta presidencia. 
remetticla a secretaria de E Lado á carg-o de V. Ex., com o officio 
datado de 10 de Março de 1832, sob n. 7. 

• A proposta foi levada ao conhecimento da camara dos Srs. 
deputados, cuja commissão de minas e bosques pediu em 18 
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de Junho do mesmo anno alg umas informações, as quaes se 
não deram por só cl1egar a es ta presiclencia com o av iso de 6 de 
Ma io de :1.833, quando a sociedade j::í estava disso!1rida, ou pro· 
xima a di ssolver- se: ' 

• Em 1883, ou fins de i832, foi n m ina do 'f uba 1·ão vis itada 
pelo naturalista Selow, que enviou amostras, como se deduz de 
um avi~o da secretaria de Estado á cargo de V. Ex . , di rigido 
a es ta pres idendu com data de 29 de Março de 1833. A mina 
do Tubn râo foi depois exam inada a expensus do Estado por um 
inglez ele nome Alexand re Dav idson, o qual declarou que a mina 
era facil de ser traba lllacla, que presum ia de grande extensão, 
quer em cumpr imento, quer em lnr·g nrn, pela existencia do 
carvão em rJiversos logareo , e distan tes quer pllra o norte, quer 
p c11'.~ o su l, sendo o ca rvão de boa qnn lidade, cojDs :Jmostras. fo
ram por estG pres idencia enviadas com oillcio de 2li de Março de 
i831J., sob n. 11. 

• Em 1.835 a Assembléa prov incial enviou á Assemblé:J Gera l 
um projecto ou r epresentacão, pedindo que a mina fosse ex
plorada por uma companhia, e o governo imper ial ex ig-indo, 
por aviso da secretaria de Estado dos negocias do imperio da
tado de o de Abr il de 1836, irtformacões desLn presideuc ia, foram 
ellas dadas em otncio n. 23 el e 1. 2 de l\'Iaio do mesmo anno, 
refer indo- se uo oillc io n. H de 26 de Mnrço de 1.83(t, . 

" Em 1837, Augusto Ke rsting, req uerendo privi legio para 
organizar um companhi~ pn rn a minera çiio d.o carvão nas im
mediações el a Lagun~1 , ve io o requer imento a informar a es ta 
pres icl encia sob portarin da junta do comrnerc io de 27 de Julho 
de 1837, mas nenhuma informação teve porque o mesmo Kerst ing 
desistiu da empreza peJa di stancia da mina no porto do embarque, 
como declara -se em officio des ta pres idencia de 14 de Se tembro 
do d ito anuo, em resposta á dita portaria. Em 1838 apresentou-se 
nesLa província o Francez Gui lherme Bo uli ec ll com intentos 
de examinar a mina elo Tubar1ío, e recebendo r ecommendações 
da presidenci<l, foi no Jog ar, ex am inou-a, subiu pelo Tubarão 
a J~ages e vo ltou pela picacla do Imarul1y, dez Jeg uas pouco ma is 
ou menos distante · cl a min~. e deu as informa ções cle snavin 
gem, acompnnb:Jdas de um mappa, as quaes, eom cópia do mappa, 
fornm en viadas á secretaria do imperio com oillcio desta presi
dencia n. 23 de((, de Agosto el e 1838. 

' O mesmo Bouliech e se u irmão exuminaram a m ina 2"- e 3" 
vez, nrmando -se cada vez mais no ju izo que faz ia da exploraçuo 
com toda a probabilidade do tirarem vantagem. 

• A ex istencia de earvão na eslrnda el e Lages e no ILajahy, 
é conhecida de antes de 1.8\t,O, como se deduz dos offie ios cles ta 
pms idencia a urn dos antecessores de V - Ex., cbtados de 6 ele 
Jane iro e 7 de Março de i8!1,0, sob ns . 2 e H ; e elo ex trahicl0 
na Vargom da Ra iz e do Rodeio Bon ito , forllm remeLt idas amos
tras com offic io dcsha presidencia n . 1.\t, de :1.8 de Março de 1.8fu0, 
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acompanhado de um projecto para organ ização de urn a compa
nhin. 

• Em 1.839 incombiu o g-overno imper i<ll do ex~me das minns 
o Dr . Pa rigot, que <Jqu i chegou em Agosto de 183li,, e seguindo 
os passos de Bouliech, reconhece a mina de carvão, e clá no 
ticias de outros meta e· . Os oillcios e cart<~ de Parigot de ~ e 6 
ele Setemb ro, fo ram remetticlos ao governo com officios des ta 
prcs ideucia de ns. i(l, e 19 de 12 e 30 do mesmo mez de Setembro 
de 184.0. 

• Em aviso de 6 de Novembro do dito anno se manda reco
lher á eôrte o Dr. Pa ri got; es te ahi pede pr ivi leg io po r 50 
annos para explorar n mina, e vindo o requerimento a inl'orm :J r 
por aviso de ti de 1\'Ia rço de 18lt1, fui n informação d11da com 
oiJicio n. 53 de 2G elo mesmo mez e anuo, dizendo-se nlguma 
cousa em ravor de Bouliech, que n sua cus ta, e com ~acrilicios, 
foi o primeiro que melhor exnminou a mina, remettendo-se com 
oillcio n. 71 de 27 de Maio do mesmo anno uma memoria dos 
trabalhos de Bou li eeh. De ordem elo governo vem segunda vez 
Parigot em 1.842 exam inar a minn, tendo por ajudante o então 
major de engen heiros José da Victoria Soares de Andréa, os 
qnaes depois de exam inarem a do Tubtuão e n do Itajahy, re
grcssn n'm ti côrte em 1lt, el e Maio de 184·2 . Com a exp loraç5o 
Parigot despendeu do governo um conto conto e v inte oito mi l 
cenlo e noventa réis, não incluída a grnt iflca ç5o de Pangot. 

« O govcmo, á vista da expos ição de JJou liech e do que Jlte 
comm unicou Parigot, entendeu conveniente a exp loração da rnil1a 
do Tuba riio por conta do Estado, e determinou, por aviso ele 21 
de Outubro de 18',2, que se nzesf'em as accomrnodações para os 
mineiros. que se m;mda ram ong<ljar na Enrop<i. 

« Esses traba lbos preparatori os, com quanto recommendados 
por avisos de 12 c 15 de Abr il, 16 de Maio, 26 de Julho, 23 de 
Agos to ·e 20 de Se temb ro de 1.81!3, nfío foram prioc,ipindos po r 
falta de cred ito nborlo n~ thesouraria, e ficaram sem effeilo por 
aviso de i4 ele Outubro do mesmo nnno . 

• Neste es tado ficaram :JS minns até o anno pnssaclo em quo 
o engenheiro civi l Vn ll ée á expensas do bacharel José Rodrigues 
Fcrrei rn, :1s foi exam inar, primeiro a do Tn!Jarão, e depois po r 
simples vista a da Vargem da lh1iz. Em conversação d1sse -me, 
comquanto se 1lão abrisse iuteirnmentr. que .in lgavn poder-se 
com alguma vantagem explorar já a do Tubarão . Em resumo 
desde o principio se cn lculo u rica a mina do Tt1barão; só se .tem 
nchado di!Iiculdade na distancia do porto de embarque, e a não· 
oirerecer a barra da Laguna entrada a emh~rcações de grande 
lotação. 

• O hacharel Ferreira não tel;II dados suflicientr.ls para arfirma1~ 
que as jazidas cnrbon iferns. exploradas por ordem elo governo 
imperia l pelo engenheiro Pa rigot, não foram julgadas satisracto
rias; pois que o governo, como acima histori ei, trntou de a ex
plorar, e se não se effec tuou esta exploração, foi talvez por 
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entender que nessas emprezaf; por cout~ do Estado de ordinario 
não corresp11Udem <~S vaut~g·eus aos di pendias . Os trabalhos do 
engenheiro V~llée não foram maiores, nem mell1ores iufol'ma ções 
podiam offerecer, que Bouli eb e Pal'igot, mas não se achando 
estes presentes para que se os preferisse ao bacharel Ferreira, 
nenhum motivo forte encontro para que a este se não conceda 
algum favor.- 8 de Março de 1854,.- (Assignado) Jocio José 
Coutinho. " 

Estas minas do Tubarão. devem ser lavradas pelo visconde ele 
Barbacena, em virtude de um contrato feito entre o mesmo vis
conde e o · governo imperial; ou por uma companhia formada 
pelo concessionario . » 

(PChttlO José de Olveira, , MEMORIA ANNE X:A AO RELATOlU O DO MIN!STELUO 

DA AGRICUW'UR.A.) 

• 
• Carvão de pedra(?), margens do arroio das Palmeiras; idem, 

do Passa Paus; id em, na Ln guna ; idem, em gra nde extensão 
e possança em Araran guá ; id em de muito boa qualidade, no 
'fubarão; idem, na es trada de Lnges; idem, no ltajahy; idew, na 
Vargem da Raiz; idem, no B.odeio Bonito . 

Linhilo com tJacto do Pnssa Dous, perlo do rio Tubarão ; id em, 
no rio Vacacaby. Schisto bituminoso, no morro Tayó, município 
de Lages ; idem, do Passa Dous, arroio <las Palmeiras, estaucia 
do Guilherme, braço norte do rio Tubarão. 

N. B. As rninils carboniferas ele Santa Catharina promeLtern 
um grande e rico futuro. Elias são conhecidas desde 1828, 
e têm sido exnminadas por diversos indivíduos, en tre os quaes 
citaremos Sell ow Davidso n, Kcrstiug, os irm ãos Boulieb, o Dr. 
Parigot, l\'Ir. Vall ée , Von Brause e o Bacharel Ferreira. Tanto 
nesta proviucia, como Ui! do Hio Grande elo Sul, veremos 
dentro em pouco nlgumas companhias estabelecidas. • 

(Luclislá,o ele Sow::a, Nie llo e Netto - MI~MOR.IA sos ttc: os M INERAES 
COMBUS'l'IVEIS DO llR.AZIL,) 

• Muito ha que se occupa a a tte u ç~ão com ess~s mina s, mas é 
apelllls como ossumpto de conversação, e todns as opiniões que á 
essê respeito Lemos ouv ido podem reduzir-se ás tres seguintes : 
-Sabíamos que havia corvão. _: No Brazi l não ha carvãu.- São 
essas ns duas primeiras opiniões igLla lmente inl'undadas ambas; 
<1 primeira, porque os que a seguem acreditam nas minas de 
carvão da Bahin e das Aln gêlas; e os que seguem a segunda 
dei xam-se igualmente preoccupar pelos rcso llados a b i e em 
outros lagares obtidos, e vão logo nega ndo ao Brazil essas pre
ciozas vantagens . A terceira opinião é tal vez a mais verdadeira. 
-No Brazil tudo temos.- Mas n'esse caso trata- se de apro
veitar, pois sem isso seria o mesmo que se nada tivesse l · 

.. 
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E na verdade, como conhecer que se deva tudo comprar ao 
estrangeiro, quando tudo se · poderi1l dever ao só lo ela !Jatria? 
Alguns ba que respondem : - Nossas minas estão muito re
remotas -, e é essa idéa que como se devora o porvir d'ellas. Por 
Jeliz nos daremos se 11s observações que vamos apresentar con
seguissem fixar a opinião, provocar exame attento, e firmar con
clusões obtidas pela pratica e pela experiencia. • 

DESCRIPÇÃO DOS TERRENOS 

«A ilha ele Santa Cntbarina é toda granitiC<l, apenas abata por 
veias ele serpentinas : toda a costa cont inen!a l desde S. José até 
Laguna é igua lm ente primitiva, mas em alguns Jogares o con
texto do granito muda e toma uma apparencia porphyritica. 

Da laguna, sub indo o rio Tubarão, pa sa-se uma grande planície 
com110Sta de terrenos de alluviào, depositados pelos rios que 
desaguam nas diversas lagunas, e que, descendo da serra, seguem 
uma direcção quasi N. S. 

Ao pé de Ulll:l pequena cadêa granitiC'a acha-se a fl'egoezia 
de N. S. da Piedade elo Tubarão. Segu indo esse caminho para 
ir á Lages, é sómente á uma let:rua do ribeiro das Palmeiras que 
se entra nos terrenos carl.Jon iferos. Em sua superticie é esse 
terre1~o quasi uniformemente coberto de limonite, e para 
exammar suas camndas, cumpre acompanhar os riachos, que se 
chamam no paiz os sangues. 

Sempre na mesma direcção chega-se emfim á Boa Vista: ahi 
deixando-se os san.ques profundos exam inar mais a commodo; 
acham-se scbistos argillosos betLlminiferos. 

Quem não tiver medo ele cnsar-se sobremodo nos rochedos, e 
mais ainda de cabir na agua fri~ e limp ida d'e ses bellos rios, 
deverá subir e descer os rios Obscuro e Bonito: ahi poderá apre
ciar o v a lo r d'essas min as. 

Elevando-se os Le1·renos de mais em mais nas proximidades da 
serra, o pous Passa Dous apresenta o rio Tubarão mesmo uma 
secção em que apparece uma veia de carvão de 3 pés de espes
sura: essa camada immensa, que reconhecemos e acompanhamos 
do outro lado do pequeno vaile, contém carvão de boa qualidade. 

Na nossa (] gura elo Passa Dous marcamos com pontinhos a esca
vação que (]zemos p~ra reconhecer a camada em toda a sua es
pessura. Esse trabalho, que durou muito tempo, deo-nos occasião 
de descobrir uma gro~sa camada de hydrato de ferro. ll'esl'arte, 
o ferro e o carvi.io, esses dous principias a que é.devido o e~ta~o 
actual de nossa civilização, acham-se aqu i r0un1dos como es tao 
na Jnglatefl'a. 

O terreno carbonifero acaba na serra geral; para compre
hender facilmente sua collocação basta ver as figuras do Tubarão 
e do Trombudo. 

Depois de haver duas vezes percorrido es~es terrenos, e não só 
ter supportado fadigas e privações, mas ter tambem riscos e 
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perigos, chegamos ú seguinte conclusão, depois de observações, 
que por mui longas para o geral dos leitores, não podem ser aqui 
menciorJadas . 

O terreno cnrbon ifero comprehendido entro o Tubariio e a serra 
tem cerca de oito lcgu~s; está elle apertarlo entre dLws serras na 
direcçfio NS, parallelamcnte n clirecção do littoral; como estas 
duas cadens têm cerca de 1.00 Jeguas de extensão, é provavel que 
o terreno carbonifero igualmente fiS tenha. Além de que, ubser
vações u lteri C\ires que fizemos, e informações positivas de anti gos 
viajantes, e ainda u ilimélmente de S. E x . o Sr . Dr . Sa lQ.rnin o 
de Souza e Oliveirél, confirrm1m p'len:nntmto essas nossas indi-
cações. · 

De certo não podem sol' aprove; tadas ns min as que se acham em 
Passa Dons, porque es tiio muito distantes; e ainda que mais 
peno esti vessem , os caminhos impraticaveis tornariam impossi
vel qua lquer te~1balho prodoct ivo . Mas quem quer que tenhn 
visto , aindn que umn só vez em su a vida, os trabalhos ele uma 
mina, s ~l! e que JJão é }JOr caminl1os ordioarios que se transpor
tam seos producLos ; tem pois o Brnil nesse ponto que faz er 
t<tnto quanto se Jaz na Europa, onde a media distancia dns mirias 
ao mar ou a um r io navega veJ, é de 40 legnils. Cam1 es, cam inhos 
de ferro não são im;:JOssibilitndos no Bruzil , especialm ente estes 
ultimas . Sem embargo da s dilfü;olclacles, prodozidas pelo estado 
de ng ita çi:io em qne se acha n provineia, assentámos em cortar de 
novo o terreno carbooi l'ero em outra clirec,;ão, e de ver si as 
mesmas disposições elo terreno vinham connrmar nossas conje
jeeturas. 

A 9 legua s ao oeste da vílla de S. José, pelo caminho cha
mado elo Trombudo, em distanc ia de 25 leguas norte do rio Tu
barão, caminhamos pe la serra geral, e de novo encontramos o 
terrena carbonifero . 

E' cerca de dna s Jc g-uas acima do B.ancho da s Taboas que co
meça esse t6rreno, o qual acaba a O. da serra geral . Sen 
.limite sul é conhecido, é porto de Porho Alegre, atravessa pro· 
vavclmente e eleve terminur na proviucia de S. Paul'o, segunclo 
as informações do Sr. Pixis, sabio geqlogo francez , que per,co tTeu 
essa ultima província. Assim , 100 Jeg uas de comprimento nada 
tem de exagerndo; mas sr.ndo sua )(,rg- ura de 8 a :1.0 leguDs, é de 
suppor que tenha umu grande profundidade . 

Ao demai s, nesse ponto a industria e os enpitalistas 11ão se fi<Hn 
(e nisso fazem bem) em cmJjer:tmas por ma is pl n usi v eis que S('jam; 
a experien cia fi ll1a de traiJolhos e invt~sli g ações cont inu;1s, eis o 
qua devem pedir a um governo esclarecido, eis o que elle lhes 
não póde negar. 

Si al g- uem de boa fé, exflminando a carta de Santa Catllarina ou 
do Br.ni l do Spix: e Mnrt ius, contar o num ero ele rios que, des
cendo a serra geral, atravessando o terreno carbon ifero, vão ter 
ao mar, nenhum a impossibilidade acllar:í em qu e se t!onstruam 
caminhos d~ madeira OLl de ferro, em clirecção a algum ponto na
vegavel que desses rios se escolha; já se vê C!ue não se trata 
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mais de cortar montanhas, de erguer vallcs; quando se quer 
observar bem a natureza, clla nos diz que nem sempre na pratica 

· é a linha recta o caminho mais curto ele um ponto para outro . 
Bem que pouco tenhamos que en tencler com a política e com 

as divisões das grandes famílias IJrnileiras, tendo sempre sido 
nossos unicos estandartes a paz, as scieucias e a indnstria per
guntaremos no entanto qua l o homem previdente que não calcula 
os !'esultados de uma co lonisação mineira, que se liga ao terri
tono como as abellws 11 seu cort iço. Os mineiros tem uma industria 
qu.e não,so pode arrancar dos terrenos ca rboniferos: querem elles 
po1s a paz; seos filhos br11zileiros sentirão, que para viver, ser
lhe~~h a precizo viver em paz e sempre unidos á Ctlpital do Im
peno. • 

( .Julio p a,,·igot .-"frÜ:?.IOLHA SOBRE AS l>I!N ,~S DE CARVÃO DE PEDRA DO 
BRAZlL. 

• Na Província de Santa Cathariua encontra-se um terreno 
carbonifero, consideravol pela sua extensão. Este terreno occupa 
uma grnnde parte elos sertões, que come<;ão na Província do 
Bio Grande, e segue a direcção da serra principal, até provavel
mente á Província de S. Paulo, onde, segundo as observnçõcs, 
elevem estar os ~ens limil es do Nor te; ass im a ex tensão d'o te 
terreno de Norte a Sul será de :100 Jeguns . Dimensões tão vastas 
em extensão não deixão em duvida que a profundidade d'estc 
terreno seja igualmente grande; entretanto os primeiros tral1a
lhos que, praticarem nas minas, devem ter por fim remover toda 
e qualquer incer tezn ú semelhante respeito, e ao mesmo tempo 
obter-.se um conllecimento positivo do numero, quulidacle c 
espessura das cnmadas -

Em um do:; vieiros examinados descobriu-se : 
:f.o. Camadas espessas de hydrato de ferro . 
2°. Carvão de pedra meio betuminoso. 
3°. Schistos bituminosos. 
A }Jresença de ferro n 'es tes terrenos é de um valor extraordi

nario, porque a!U se encontra o metal juntamente com o combus
tível, que é necessario para sua manipulação .• 

(D. h~Uo PMigot.) 

• O Tnbarão do qual levmtamos a planta aindà com mais 
cuidado do que a do Itajahy, ó navegavel até meia Jegun}Jarn lá 
da Piedade, onde o seu curso pri ucipia <i ser diillcultoso pelo~ 
enormes penedos de gran ito c depois pelo · sa l tos ou quedas 
muiLO proximas ás outras. 

27 
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As dez horas chegamos ao Pouso dQ Passa-Dons, e ás 10 :l./4. a 
uma pequena escavação _feita na jazida carbonifera, que ]Jodia 
ter em quadro pouco mms ou menos 1111,50 apanhamos algumas · 
amostras, e continuamos o Husso caminho paPa a serra ~era I, até 
tornar a apparecer a formação bypogenia. Da ll i nos dirigimos 
:.\ outros depos ites oa!'bonioos, alguns dos quaes sabiam atr•avez 
das marg·ens de alguns dos afiJ.uentes do ,Passa-Dous, e outros s~ 
áchavam á :flor da terra no inter ior do mato, á mui pouca 
distancia : todas as partes descoberta~ desta formação, achando-.se 
sensivelmente 1.10 uivei, não podemos ojuizal' da sua direcção; 
por n1.\p .poqer julg[lr a sua inclinação e abandonamos as indaga~ 
ções para examinar o leito do rio, adiante da excnvação de que 
já faltamos. Quasi todo elle cortadLJ á pique nos grandes penhascos 
de gDés carbouico, entre os qunes e~tá a carpada de scllif!LO 
bituminoso, que contém a de lgada de carvão .'JOI:do, nlternando 
algumas vezes com o carvão sêcco. Grossos seixos formam o 
fundo do leito, cuja impetuo§a .corrente tem pelo menos um 
vigesimo de declive. A largura do Passa-Dons no mesmo logar 
da excavação ou socavão poderia ter 20 metros (9i palmos); a 
margem direita formad.1 de t1.es estl'adas, (_lo grandes pedaços de 
grés, a do meio inclinada ou fóra do prumo, e a superior sahida 
fóra. QílS duas outras. A m11_rgem esquerda que tinha sido cavada 
~ow a\v~~q até ao encoqtrq qo J:umco de. grés em. que Çtssentava 
a. forwação carbonif~ra, li parte desta ro.argem - Ql!e encaiJÇava a 
corren~e i. llfast!\Va -se qua~j 3(1o qa vertical, PQsto que o ba~co d,e 
gr-és sobre qu(:l po.us.avª aque.\le depos ito carbonico se avançava 
horison,talme.nte em, um ou c1ous rn,etros no Jeito da corrente, onde 
d,(:lsapparecií\, provanlmen~e destrlJ,ido. pe.las <;~guas . Na margem 
direita ~ão vimos vestig~o algQm de. depos'ile car;bonico; a camada 
de qarvão de nedra ~ s,qi;Js~i tu ida pelo gre:is, cujos banr.os têm a§ 
m.e.smas. djsp.osições, e a me§.ID.íl horj~ontalid\ld~, 

As co!Jina_s que ~epara!Il os a:fflgentes qa marg~m direiLQ. do 
Passa-Dous, e de se\). p,rolong{lgJOnto o Tuharào, e que sã.o as 
Últimas ramificações da contra serra geral, po.llem ser quasi todas , 
classificadas geognos~icílmente, nas for!)lações c;arbonicas.; contém 
principalmente grés, sçp.\~to& .Qetumt:posos carvão /JOrdo e sêcco de 
muito hydrato de ferro, p~incip,almente no axroio do B~rro. Pre.~o _ 
Até agora ainda se não achou pedra calca~·ea, nem indicio algum 
de a hav;er. 

:Qo Pi!S~a.Jlo,us até a Pieçlade., segu:pdo as nossas ayaliações, a 
distancia deve ser ele ~O a 52 ~\:iJor:petros (de. ~ a. iO leguas portil-
guezas). " 

O porto mais proximo do Passa-Dons é o da villa da laguna, 
distante em linha recta 20 Ieguas e quasi 40 Jeguas pelas voltas 
do rio, que medidas e levantadas até a freguezia lie Tubarão, 
Piedcul:e pelo mnjor Andréa, e por nós, dão um desenv0lvimento 
de per·to· de '7•9 J.{ilometros (1.3 leguas), lli:nda que este po.nto Jílão 
diste do porto, em linha reota, :mais de 3@ l\:il111metros (quasi seis 
leguas). • 

Pa Pi,edade ao Passo da Raposa, o :rio. 'CilViel!l o, Sll.lll le1~o no 
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granito e apresenta como vimos 33 sa ltos ou cachoeiras e 66 
metros de queda (200 pés portuguezes). Do Passo da Raposa a 
Passa-Dous, avalia-se a distancia em 64, kilometros (H loguas) 
pelo rio, .e em 35 kilometros (quasi 6 leguas) pela estrada de 
Lages, que ncabavam~s de andar; ora, como em geral o declive 
dos rios augmenta á medida que se aproxim1.1 :ís suas nascentes e 
que o Tubct·rão, assim como o seu prolongamento o Pa.ssa-Dous, 
é uma torrente em despenhadeiro do Passo da Raposa até a jazida 
do canrão de pedra, de que fallamo~. fnr-se-ha melhor idéa, 
sabendo-se que são 1.1.0 metros (mais de 330 pés) de queda entre 
estes dous pontos ; de sorte que o declive totnl do Pnssa-Dous á 
Pied3de, deYe andar com mui pouca differença por 1.76 metros 
(cerca de 530 pés). Si depois se observnr o mappa não admirará 
ver que os intinilos affiuentos do· Passa-Dous e do TubcwcTo, dos 
quae~. peln natureza particular do terreno não é possível desem
haraçH, fazem as vezes suhir as aguas flCima do seu nivela mais 
ao 25 metros (H4 palmos) e inundam alg-umas porções das suas 
margens até a altura de 1.6 metros (72 palmos). • 

(Van-Lecle.) ~ 

ANALYSE DO CARVÃO 

• O carvão de pedra dessa jazidfl tendo sido descoberto em 27 
pontos acha-se á flor da terra na formação de grés. As camadaR 
que têm sido exploradas apresentam a f;JSpessura de oi pés e H 1/2 
polegadas, 5,7,7 .9 com duas camadas de barro branco com a de 
2 pés e 1.0 1./2 polegadas e 3 -1 de dito para fogo ou refractario. 
Duas amostras submet.tidas á analyre pelo Dr. Percy deram o 
seguinto resultado: 

i 2 

Carbono ....•...•........•.....•......... 64.81 60.30 
4.55 4.07 
5.93 9.37 
2.09 4.32 

Hydrogeneo .•......•..............•..... 
Oxigeneo e nitrogeneo .............•..... 
Enxofre ......•........ .•. .......... .. ... 

1..20 3 . 12 
2:1..42 18.22 

Agua ..................... ...... ...... . . 
Cinzas ..... ..•. .................... ... .. 

100.00 100.00 
Separando a cinzn, agua e enxofre: 

1 2 

Carbono................................ 88.17 86.08 
Hydrogeneo ................. ... . ........ 5.66 6.04, 
Ox:ygenio e nitrogeneo... .. ..... .. .... . .. 6.1.7 . 7.68 

O poder cnlorifico deste carvão é de 9 para produzrr ' 'apor. 
Deve-se considerar um deposito muitíssimo vaposo o de q~e se 
trntn, por ser o carvão muito parecido com o da Ilha de Vancmmer. 
Sendo o maximo poder calorífico de qualquer carvão de H e 7 o 
de Passa-Dous pela anaJyse feita é de superior qualidade por 
estar :1cima do termo medio. » 
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• Companhia do Gaz.- Hio ele Janeiro, 23 de JL1lho ele 1883. 
Illm. e Exm. Sr . Visconde de Barbacena. Eu ; tenho feito al 

gumas exper iencias no nosso apparelho ex per i menta l com o 
carvão ele pedra entregue por V. Ex., e vindo das minas do Tu
barão, província de Santa Cathariua . O carvão é de uma qual i
dade dura e firme, e direi um lJom carv5o para produ7.ir vapor . 

o seguinte é o resultado das minhas provas para fazer gaz. 
Pés cubicos de gaz obtidos de uma tone llacla iO:OOO. 
Força de luz de gaz com o padrão de vellas spermacetes, termo 

médio 10,36. 
Termo mínimo 13.58 . 
Coke produzido no carvão em pregado 63. 
O gaz foi queimado em um bico de aza ele morcego na razão 

de 5 pés cubicos por hora com 0,5 polegadas el e pressão. O coke 
é de boa qual idade e prop r·io pam as forna lhas das retortas. O al
catrão era muito denso, e cauzava constante embaraço nos ca~ 
nu dos ascensores, e outras partes do apparelho. 

De v. Ex. , a ttento, venerador criado. • 
(John Jl{U?">"r»y,- ENGENHEIRO RESIDEN'l'E .) 

Jazidas do Araranguá 

• Sahindo da Aldeia de Urusangn em lat : 28•5i,' 7"S."e longt. 
49°1fí'43"0 do meridiano de G situnclo na beira do oceano aLlan
tico do sul tomamos o rumo de G. fi8o a O. por"uma di stancia ele 
8045 metros até o engenho do assucar do Sr. José Joaquim H 
entrando no matto virgem no nlmo N. 27° O. pouco achamos a 
notar até chegar ao rio dos Porcos distante da sobredita fazenda 
2!t,OO metros. O rio corre entre barrancos de pouca altura, mas 
durante as tempestades de chm·a sobe até 22 palmos em 2/t, 
horas precisando 3 dias para chegar no seu estado normal. A sua 
largura no Jogar onde fizemos a pr'imeira ponte não excede a 5 
metro ; mais para baixo vae alargando e aprofundando e durante 
o verãso não tem mais que 3 palmos de agua que corre lentn 
mente para o S.O. até desaguar no rio Araranguá. Daquelle 
Jogar em diante o terreno sobe gradualmeute sendo de urna na
tureza producliva cheio de madeiras grossas e abundantes admi
ravelmente adaptadas a construcções de navios e obras de mar
cenaria e carpintaria, a maior parte das guaes são conhecidas no 
Brazil como paus de lei. As aguas são abundantes correndo em 
todas as direcções pelas sangas quo nascem elas montanhas cujos 
lei tos são formados de pedra de amolar, tendo geralmente uma 
profundiclade de 10 pollegadns de agua que é ele optirna quali 
dade e se encontra sórnente nos Jogares montanhosos. 

Continuando ·no mesmo rumo por 660 metros mudamos o 
rumo pora N. 50• a O. por 7.033 metros, aonde abrimos a pri..: 
roeira mina do carvão marcada como tal na planta Topographica. 
Este leito ele carvão estü descoberto pelas continuadas lavngens 
de um ribeiro que nasce no . morro do Estevão, distante 1..100 
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met ros e estreito e to r tuoso em seu curso correndo len tamente 
30 N. E. aonde desagua nos banhados do rio Urussanga . 

A pr imeira veia de carvão nesta mina tem uma peq uena quan
tidade de enxofre 2 °/o pouco mais ou menos as outras bveias 
estão inte irame nte ·Jivres dell e, sendo de uma qualidade excel
lenle, como se vê das amostras e conhecido como betuminoso, de 
fac il liga no fogo, ardendo com chammas bri lhantes produzindo 
uma quantidade de gaz, tendo boa consistencia e fac il de sepa
rar-se das camadas de chisto : a formação geo logica é a seguinte: 

.Em c i mn terra verme! h a de boa qualidade . . . .. ..... . . 
Barro vermelho idem ... .. ................. . .... . . . .. . 
Barro esbranqníçado duro ... . . .............. .. ... . . . 
Barro du ro cô r baia misturado com pedra ele amolar 

so lla . ...... . .... . ... . .... .... . .. ... . .... ... . ... . . 
Carvão betuminoso contendo pouco enxofre .. .. ... . .. . 
Barro de côr azul escuro . .................. . . . ...... . 
Cnrvão betuminoso . . .................... .. .. . ...... . 
Barro de cô r azu l escuro ..... . .... . ... . . . . . . . . . . . .. . . 
Carvão betuminoso .. . .. . . . .... . . . ... . .... . ... . ...... . 
Barro de cô r azul escuro .. . .. . ...... . . .... . .. . . .... . 
Carvão betuminoso . .. . .. . ... . ........... . ... . .... . . . 
Barro duro homogeneo côr baia ... .. ....... . .... . . . . . 

Profundidade minada .... .. .. . .. . .. . 

M 
0,31(,7 
2,768 
o ,304 

0,608 
0,126 
0,038 
0, ·101 
0,050 
0,152 
0,038 
0,2H 
1,968 
ô:7fui 

A ·ultura sobre o n íve l do ma r da 'primeira camada de carvão 
é 88,'71. pés embora na plnnta appa reça 200 pés mais alto po r ter 
hav ido má appreciação da primeira altura. 

Esta mina estende-se sobre uma superrlcie longínqua a N. E . 
!/4 ao N. pa1·a E. e provave lmeu te chega ao morro do Estevão 
na direcção S. O. 

A mina numero dois e como ta l marcada na planta é uma con
tinuação da pr ime ira, situada nas margens d,J um r ibeiro que 
nasce na mesma direcçuo do OLlLt·o correndo ao N. E . onde 
Lambem düsagua nos banhados do rio Urussanga : a formação 
geologica desta min<1 é difTerente ela ela primeira embora sejam 
separadas apenas po r ooO metros em li nha recta, é a seguinte : 

Em cima, terra verme! h a amarellada .. ... . . .. .. . . .. . . 
BHtTo côr de chocolate .. . . .... .... . .. .. .... ... ...... . 
Pedra de amolar cô r baia ... . ...... . .. ... ... . ....... . . 
Carvão betuminoso em camadas ........ . .......... . . . 
Pedra de amolar dura côr azu lada . . ... ...... . . . .. . .. . 

Profundidade minada . .... .. ... . .. . . . 

M 
0,600 
0,800 
1,300 
O,i40 
O,iOO 
3:080 

r A altura sobre o ni vel do ma I' desta camada de carvão é 83,37 
pés. Da pr imeira mina seguindo o rumo N. 80" ao O. 2.4ti0 
metros sobre o terreno até a clwgar uma altura de 2q,u.9 pés 
acima do niv/31 do mar, ponto culminante do caminho atraves-
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sando algumas songas que não offerecem em pedimento alg-um 
ao tránsiLo : o terreno é extremamente fertil e com etlpaci
dade para produzir co mo em qualquer outra pnrte do Brazil. 
As florestas são cheias de madeiras grossns e os palmitos são .tão 
numerosos que mais de um mil hão delles póde ser derrubado 
jun\o ás minas . Aqui os barros são de uma qualidade finíssima 
com diversas córes do branco até ao amarel lo e Lambem azul e 
vermelho, existindo abundan tes pedras de fogo e de amolar bem 
como Iages de pedra louza em grande quantidade ; algumas ca
choeiras se encontram com a largura média de 30 pés com 2 pés 
de queda . Continuando na direcção N. O. á O. i21.J,7 meLros e 
mudando o rumo para N. 35" ao O por 4.077 metros, entramos 
no tr avessão que co 1'!'e N. S. da projecLada eo lon ia, medida pelo 
Engenbejro Sampaio, e seguind o até uma di stancia 62o metros 
fizemos o angulo médio N. 34 a K. J10 1' 28(1, metros onde foi 
aberta a mina numero 3 e como Lal ma rcada na planta.· Esta 
mina como as outras é lavada pelas aguas rl e um ribei ro que 
corre de E . para O. c mostra uma diversidade do barro e cbisto 
de rôres : o ca rvão é betuminoso e como o outro de rncil liga 
n o fo go, livre de enxofre e corno que superior ao das outras 
minas a sua formação geologica é a seguinte : 

Em cima terra so lta do côr morena .. . ... .. . .. ....... . 
Barro cõr baia escuro com ve ias az ues . ... ....... ... . . 
Barro amare! lo e vermelho 1 arilnja .. . .... . .. ... ..... . 
Barro tinta ne utra .. ........ ..... . ... .... . .. ... ... . . 
Shisto côr p rela 111isturado com veios'~ cl e burro côr 

baio ... .... . ..... ... ... . . . .. . .. . .. .. . .. . .. .. • . .... . 
Barro de cõr baia . ...... ... . . . .. . .. ... . . .. ..... ... . . . 
Shisto misl.urado com veios de côr baia c de laranja .. . . 
Uarro de CÔI' baia ....................... . .......... . 
Sh isto de cór azu l escuro .... . ................... . .. . 
Burro de côr baia . .. ........... . .... . .. ... . . ....... . 
Shisto azul escuro ....... ... ... ..... . .. . .... .. .. ... . 
Carvão betuminoso de consis tencia ... . .............. . 
Shisto de cõr azu l escura ... .. .. . · .... .... . . ... . ..... . 
Carvão betuminoso ........ . ........ . ... . ..... . ... .. . 
Sbisto de CÕl' azul escuro, .. .. .... .... ...... . .... . .. . . 
Carvão betuminoso ...................... .. ....... , .. 
Barro côr baio .......... .. . .... . . .. .. .. . .... .. . . . .. . 

. Carvão beLumiD?SO . .... .. . ... ..... . .... . . .......... . 
Barro de côr bata ...... .... ... . . ........... . . . . .. .. . 
Shisto de cor azul escura .. . . . ...................... . 
Carvão betuminoso ....... .. . .... ..... . ...... . .... .. . 
BarrQ de cor baio .. ... .. ....... .. . .. ............ ... . 
Barro amarell o ... ... . .... . ...... . .. . . ..... . .. .... . . 
Pedra de amolar amare! la ....... .. ............. . .. . . . 

Profundidade explorada ......•.... 

M 
0,125 
O,GIO 
0,275 
0,9 14 

0,305 
0,107 
0,201. 
0,1.07 
0,107 
0,3M 
0,012 
O, iltO 
0,078 
0,02.5 
0,036 
0,125 
0,046 
0,036 
O,Ot,~,6 
0,0'17 
0,060 
0,063 
0,361, 
O,!J,57 

4:66:8 
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A inclinação horisontal d~s camadas de carvão sobêm de N. 
u S. a 26 e descem de O :1 E 1111 a :J.7,m 2 . 

A a!Lurfl da pl"imeira camada de carvão ao nível do mDr é :IA2' e 
!l9 pés . Da terceira mina segundo o rumo N. distante :1.50 metros 
es tá aberta a quarta mino sendo uma continuaç~o a te rceira, e 
tambem situada em um ribeiro cuja formação geologica t'> a 
seguinte : 

Em cima barro com terra côr morena ... . . . .. . .••. . .. 
Ba rro amarelio ..... ....................... . ... . .. . . 
Dito cór uzul escuro ..... .. .... . ... . . .. .... . . ... .... . 
Dito amnrello .... . ........ .. : . ... . . . ... . .... . .. .... . 
Shisto azul escm o . .. ... . ................ . .........• . 
Carvão betuminoso.- .. . . . .... ......... . .. .. . . . . . .. . . 
Shisto a:ml escuro . . . .. . . .. . . . . . . . .. . ........ . ... .. . 
Carvão betum inoso . ... . .. .... ...... ... ...... ... .... . 
Shisto cô r nul escuro . ... ... . . .. ... .. .. . .... . ...... . 

Profundidade explorada ... . ...... . 

M 
o,q,oo 
:1.,530 
0,240 
0,300 
0,300 
0,:1.60 
Q,040 
0,030 
0,300 

3:300 
A altura da primeira camada de carvão nc ima do nível do mar 

é 139" e 19 pé~ . Ad ian te um pouco na distancia de 35q, metros 
no rumo N. E . se acha abe rto o caminho qne provavelm ente 
enconrrará o rama l occ idental do arroio cocal : da primeira minn 
para N. 22 a E. Lambem se acha aberto outro caminho de 2.500 
metros que segue na mesma direcção do arroi o cocal. As sobre
ditas quatro n; in as estão fa ce is de serem inspeccion~das, porque 
os C3 minhos estão intcirnmente francos, contendo 6 pontes de 
madeira nos Joga res precisos. 

A distanc ia da beira ma r desde o Rio Urusanga até ás minas 
em linh a recta são as seguintes : 

Dn Urusonga á 
Idem 
Idem 
Idem 

mina u. 1 .......... . .. . . . . ........ . 
• 2 . . ... . . . . ....... . .. .. ... . . 

::1 • •••••• ••• •••••••••• • •• •• • 
4 . . .. . ..... . .. . ... • . .. .. •.. 

M 
:1.6,750 
17,200 
22,500 
22,650 

Pela falta de uma rnaolrina de mineiro não se póde broquear 
até maior profundidade a pedra de amolar encontrada nas minas 
abertas porque a picaretn e a alavanca não são proprias para 
muito por·ém, a superficie de duas jardas quadradas devem for
necer uma ton elada de carvão, entretanto a existencia delle 
aba ixo ela pedra de amolar é manifesta como aparece nas margens 
do r ibeiro ond e está aberta a mina n. 3. Esta ultima cama da 
coincide com a primeira camadu de carvão da<; minas exploradas 
por James Johren por conta do Visconde de Barbacena em um 
Joga r que fica distante da marg'em do rio Passo Dous L õOO 
braças e outra nas marg-ens do rio Bonito .á quem do Passa Dous 
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e i2 l. eguas além ela Freguez ia da Piedade do Tubarão as ca madas 
superiores da prim eira destas minas têm oito pnlmos de terreno 
pedregoso e a ultimn 15 [Mimos por cima das camadas elo carvão . 
Os terrenos caebon iferos do districto do Ara rangmí sâo muiLo P.X 
tensos e qL1ando baja opportLlnidade para explorat· mnis do N. 
até E . se achará a juncção com as minas do Tubarão, is to é até 
a serra geraJ. 

Uma via fluvial até á cidade de Laguna passando elo Al'nrauguá 
pelas minas por meio elo um cana l aberto para embarcações e va
pores de pouco calado abrirá um emporio commercial ajnclaudo 
a lavoura e o melboramento das f11zendas existentes despertando 
a energia dos habitantes deste extenso e pouco cu l tiv :~do dis
tricto o(ferecendo ao mesmo tempo o estabelecimento do immi
grautes visto que o terreno é do nutoreza 11roclnctiva e sú pre
cisa ser semeado . 

O canal não ofl'erece difficuldade3 de Engenharia pnra ser aberto 
tendo a vantagem dos numerosos rios que ex istem entre o Tu
barão c o Araranguá perm itlindo seus banhados CJLW possa tra
ha lllar uma DragG a vapor e sendo pequena a qLwntidadc de 
braças que tem de r.~br i r em terra dma offerece num erosa van
tagem sobre uma estrada de ferrt_~ beneficiando igua lmente os 
hab itantes da Província de Santa Cathariua•. 

( Jannclo1's .B. A . ~ Engenheiro explorador .) 

Minas de ouro ullo Morll'O do Tayó 

• Com bom regimen prosperava de dia a dia a co louia de D. 
Francisco Dias Ve lho Monteiro, quando a pre tex to de guerra com 
Castel la surgiu pela barra do Norte ·egundo se nflirma um cor
sa rio hollandez (ou pirata inglez elos muitos que inf'estavam 
nosos mares) rle viagem do Perú, com immensa pra ta, e arri
bára á prala de Canasvieiras a reparar os estragos da viagem, na 
persuasão de que a ilha ora deshabitada, descarregando logo 
parte da carga . Avisado Dias Ve lho, com seus índ ios, armados 
de arco e flecha, o foi atncar de sorpreza no lagar elo desembarque. 
Os ho llandezes desapercebidos, deixando na praia alguns mor tos, 
e porção de prata, fug iram pnra as suas lanchas . Dias Velho apo
derando se do despojo voltou, e foi guardar dentro da sua Igreja, 
talvez a casa mais forte ela povoacão . No anuo segu inte alguns 
daquelles hol laudezes vo ltáram a Lômar vingança c aportando em 
S. Francisco, e tomando alli pratico , demancláram a I lha; c nu
corando JJa mesma ba r rn do norte, vieram em lanc has acornme tte r 
a povoação, na qual Dias Vellio, por av isos que tambem teve de 
S. Francisco, os foi espernr emboscado ; c Lendo a ventura de 

.. 
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obstar -lhe o desembarque, foi incautamente descançar . Nessa 
no ite, vollando os hollandezes , e aportando á praia de fór i:t, ca
minharam 110r entre o matto, se apoderaram da Igreja, para onde 
peJa madrugada, assaltando a casa de Dias Velho, o levaram preso 
com toda sua familia. 

Só ao amanhecer os indios souberam deste successo, e em vez 
el e accuclil'em ao seu chefe, cobardemente o desclmpa t;a ram. 

Os hollauclezes não só in ultaram bariJarameutc Dias Velho, 
como violaram suas filhas na propria presença. IuOammado, 
Dias Velho, pretendeu arranc.a r a espada da cinta de um hollan
dez, e com ella desafrontar-se da iojul"ia; mas um hollandez dis
parando-lhe um tiro de pistola na cara, fel-o cabir immediata
mente morto. Concltlido o acto , os bollandezes ncbaram toda a 
prata, e a concloziram para bordo da lancha com <.1 familia de 
Dias Velho e Tinoco; mas 11 rogo dos Frades, e pelos presentes de 
viveres que lh es deu o filho do assass inado (João Pires) cecleram 
os hollanclezes, fazendo- as desembarcar e seg·uiram seu destino 
Pires mandou sem demora parte á seu irn1ão Salvador, que se 
achava na terra firme tirunclo ouro no morro do Thailló, donde 
logo veio. • 

(ll{c~jor 11fcmoel JOM[1tim ele Jl lmeiclc~ Coelho - l\!EMORI"- soBr,c: A 
PROVINCIA DE SAN'l'A CA'l'UAlUNA .) 

Pesca de pet~olas na bahia de §. Francisco 

• Illm. e Exm. Sr. Na presente occasião remetto á v. Ex. seis 
bocetin h as com perolns, que me foram eu viadas pelo Governador 
da Ilha de Sanla Catharina, coronel Manoel Soares Coimbra . Rio 
de Janeiro 1.9 de i\'Iarço de 1.793 . • 

Deus guarde a V. Ex.- Conde de Rezende.- Sr . ii'Icwtinho de 
Mello e Cast ro. 
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concessões para exnloracão e lavra tle mineraes 

SS. AA . a Senhora Pinceza D. F1·ancisca e seu Aug~tstv 
Esposo o Senhor P 'rincipe de JoinvilZe. 

Pelo art. 4° do contrato de 22 de Abril de 1843 foi concedida nos 
seg uintes termos permissão a SS. AA. para minerar nas tet•ras de 
seu patrimonio dotal: · 

Art. 4. 0 Sua Magestade o Imperadot· nos termos dos arbs. 11 
e 12 da L<'li de 29 de Setembro de '1840 constitue em dote á Sua 
Augusta Irmã a Sen4ora Prince7.a D. Francisca Carolina : 1" a 
somma de 370:000$000, equivalente pelo cambio actual a um 
milhão de Íl'ancos, moeda franceza, que sara entregue, por via 
de lettras do Governo Brasileiro sobre Pariz ou Londres, ao futut·o 
Esposo, dentro dos seis mezes, que s e seg uir em á data da celebt·ação 
do casamento ; 2° a aomma de i. 000:000$000 em apoliées ou inscri
pções da divida publica interna do Brazil, equivalente, segundo o 
preço actual da Praça á sommas de 7 .000:000$000, e em moeda 
franceza á de um milhão e novecentos mil francos; 3° cinco leguas 
em quadro, ou 25 leg uas quadt•adas, de tres mil braças, seg undo a 
lei de 25 de Janeiro de 1809, de terras devolutas, que pótlem ser 
escolhidas nas melhores localidades, em um ou mais logares na 
província de ·Santa Catharina . Sua Alteza Real o Principe de 
Joinville entrará na posse de stas terras, logo que fo1·em medidas, o 
que terá. lugar o mais bt·eve que fór possível; e será considerado 
proprietat·io tanto da !> Uperficie, na fórma das leis que regulam 
no Bra.zil as concessões de terras destinadas ü cultura, como da 
profundidade para extrahír, sem que tenha necessidade de outras 
concessões OLl privilegias, assim carvão de pedra, como quaesquer 
outros mineraes, que possam ssr descobertos, sem reserva alguma, 
excepto as minas de diamantes. 

Irinêo Evangel i sta de Souz a (Visconde ele ll!lauà) João Ma?·ict 
CoUace de Magalhães e F r ederico Au,qusto de Va sconcellos 

· Almeida Pe1·eir a Cabral. - Decreto n . 890 de 27 de Dezembt·o 
de 1851.- Concede-lhes permissão para lavl' ar prata e cobre em 
todo o territOI'io da província. 

Visconde ele Barbacena.- Decreto n. 2737 de 6 de Fevereiro de 
1861.- Concede -lhe permissão para organizat• dentro de dous annos 
uma companhia destinada i lavra das minas de carvão de pedra que 
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descobri!· nas duas leg uas quadradas que adquiriu por titulo de 
compra ao Estado, no logar denominado- Passa Dons-, Município 
de Laguna. 

Esta concessão foi prorogada pelos seguintes Decretos : 
N. 2909 de 19 de Abril de 1862; 

>> 3157 de 2 de Outubro de 1863 ; 
» 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 ·I874; 
» 5913 de 1 de Maio de 1875 ; 

60l'i5 de 18 de Dezembro de 1875 ; 
» 6260 de 19 de Julho de 1876. 

O .concessionario conseguiu organizat• uma companhia Ingleza 
que obteve permi ·são para funccionar no Imperio pelo Decreto 
n. 6343 de 20 de Setembro de 1876 ; tendo lhe siJo concedida pelo 
Decreto n. 7930 de 4 ele Dezembro de 1880 permissão }Jara explorar 
as terras da sua concessão. 

Manoel Antonio de Ara~t.io Guirna?·ães. - Decceto n. 4692 de 
14 de Fevereiro ele 1871.- Conce:le-lhe permissão ]JOr 90 annos 
pil.ra lavrar carvão de pedra na freguezia de Nossa Senhora ·da 
Miíe dos Homens, município de Araranguá . 

E~ta concessão foi p1·orogada pelo Decre to n. 4964 de 15 de Maio 
de 1872, e sendo transfel'icla pelo n. G612 de 4 de Julho de 1877 
a Luiz Augusto de Magalhães e Candido Augusto de A1•aujo 
Guimarães foi ele novo prorogada pelos Decretos ns. 8058 e 8869 de 
24 de Outubro de 1881 e 10 de Feve1·eiro ·da 1883. 

Antonio Gomes e Antonio Jo se Gomes Pereira Bastos.
Decreto n. 5116 de 17 de Outubro de 1872. -Concede-lhes per
missão para explorar metaes e procl uctos chimicos nos rios Itaguahy
assú e Itag uahy-mirim e seus affiuentes . 

Gabriel ~j)![ a ria da Veiga e MaroeUino .Tose Bernardes .
Decreto n. 5703 de 31 de Julho ele 1874.- Concede-lhes pe1·missão 
para explorar ouro na freguezia de Nossa S.enbora do Bom Successo 
de Cambriú. 

DL'. De Witt C~inton van TuyZ.- Decreto n. 6104 de 19 de 
Janeiro de 1876. - Concede-lhe permissão por 50 annoa para mi
neral' ouro no Ribeirão de Minas e rios Gaspar Grande e P equeno. 
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iJifanoel GonçtJtlves ela Rosa e outros.- Dccl'eto n. 6126 de 23 
de Fevereiro de 1876.- Concllde-lhes permissão pai' a explorar 
ferro e outros metaê.'3 no municipio de S. Fra11cisco. 

Os concessionarios olDtivel'am permissão para la vrar pelo Decreto 
n. 6526 de 4 de JLl ho de -1877-. 

O concessionario Manoel Gonçalves da Rosa obteve para si. 
só mente a renovação da concessão, pelo Decreto n. 8694 ele 'J de 
Outubro de 1882. 

Bacharel Paulo Ferreira Alves.- Decreto n. 62-14 de 21 de 
Junho de 1876.- Concede-lhe permissão para explorar carvão de 
pedra no município de Araranguá. 

Esta concessão foi annullada pelo Decreto n. 6271 de 9 ele 
Agosto elo mesmo anno, por ser offensiva elos direitos ele Manoel 
Antonio cl'Araujo Guimarães . 

Suas Alte:<:as bnpe1·ial e Real .a S ·J"a . Princeza D. lzabel e o 
Sr . P1·inc ipe Conde cl ' Eu,- Decreto n. 6936 de 15 de Junho de 1878. 
-Concede á SS, AA . Imperial e Real a Sra. Princeza D. Izabel 
e ao Sr. Conde d'Eu, pel'missão pal'a explorat· e lavrar mineraes, 
por si, ou por meio ele companhias, sociedades ou emprezas que 
organizal'em, nas terras que constituem o seu patrimonio dotal. 

Dr. De vVitt Clinton van T~tyl.- Decreto n. 7017 ele 31 ele 
Agosto ele 1878.- Concede-lhe permissão para lavrar minas ele 
chumbo no alto da serra de Itajahy, nos affluentes elo rio Gar cia. 
Esta ·concessão foi ampliada ao r io Itaj ahy-mil'im e seus affluentes 
pelo Decreto n. 7070 ele 9 ele Novemb1·o elo mesmo anno. 

J ose Va z de Olivei·ra .- Decreto n. 770õ de H de Maio ele i SSO . 
......: Concede-lhe permissão para explorar carvão de pedra e S()histos 
b8tuminosos no termo ele Itaj9hy . 

O concessionario obteve permissão pat·a lavrar pelo Decreto n . 
8903 de 3 ele Março ele 1883 . 

Diogo .Duar te Si lva dct Luz e Jose Francisco 'l'homaz do 
Nctscimento .- Decreto n . 7760 de 14 el e Julho de 1880.
Concede-lhes pet·missão pal'a explorar carvã::> ele pedra na comarca 
de S. José . 
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lt1:anoeZ Rodri_qttes Ror;ha .- Decreto n. 7832 de 25 de Setem
bro de 1.880.- Concede-lhe permissão para explorar chumbo o 
outros mineraes na comar>ca de Lages. · . 

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto n. 8908 ele ·10 ele 
Março de 1883 . 

Antonio Jose M. artins T ottl"inho e F'·rancisco Ozo1'io N ovaes 
elo Amaml.- Decreto n. 7961 ele 29 de Dezembro de 1880.
Concede-lhes permissão para explorar prata e outros mineraes no 
municipio do Tubarão . 

./l!Ianoel Ga,-dozo Dttarte e João Gardoz o cf.e Agttia·1·· Sobrinho.
Decreto n. 86"12 de f o de Julho de 1882.- Concede-lhes permissão 
para explorar prata e outros metaes no município da Laguna. 

Jose F1-ancisco T h o ma:: do Nascimento.- Decreto n. 8768 de 
18 de Novembt•o de 1882. - Concede-lhe permissão para explorar 
cat·vão de pedra e outros mineraes na comarca de S . Miguel . 

JJ:[ an oeZ Gonçalves dct Ro::ct e Jose Perei·ra Rib eí~o Guimarctes 
Sobrinho. - Decreto n . 938 de 2.8 ele Fevereiro de 1885.- Con
cede-lhes permissão para exp lot•ar fet•ro e outros metges no Muni
cípio de Sahy . 

' 





PROVINCIA DO IDO GRANDE DO SUL 

LIMITES 

Esta Província limita ao Norte com a de Santa Cathnrina ; ao 
Sul com a Republiea Oriental do Uruguay; ao Oriente com o 
Oceano Atlantico, a Província de Santa Catharino e a Republica 
Oriental do Uruguay, e ao Occidente com a mesma Republica e a 
Confederação Argentina . 

POSIÇÃO ASTRUNOMICA 

A Lat. da Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul com
prehende os parallelos de 27° 5,' e 33° 45' austral ; a sua Long. 
demora entre 6° 22', e 1.lt,0 1.81 occidental. 

CLIMA 

O desta Província é igual ao da Enropa e proprio pura o esta
l:u~!ec.imflnto de inunigrantes daquella procedencia. 

COMARCAS 

1..• CAPITAL 

Muni c i pio ... . ........•......... 

2.• S . LEOPOLDO 

3. 0 RIO GRANDE 

. . . . ' ................ . . 
4.• VIAMÃO 

5 .• PELOTAS 

Porto Alegre. 

S. J~eopoldo. 

Rio Grande . 

Via mão e Gravataby. 

Pelotas e S. José d0 Norte. 
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6."' TAQUAUY 

Munlcipio ........•.. . .... . ..... Taquary, Santo Antonio 
ela Encruzilhada e Santo 
Amaro. 

» 

7. a JAGUAUÃO 

Jaguarão e Ar.roio Grande. 

8. n CACHOEIRA 

Cachoeira e S. Sapé. 

9. 0 RIO PARDO 

Rio Pardo e S. João de . 
Santa Cruz. 

iO. BAGÉ 

Bagé. 

H. ALEGRETE 

:12. CAÇAPAVA 

Alegrele e S. João Ba~ 
ptista de Qunrahim, 

Caçnpava. 

'i 3. SA N'l'A CHlUS'l'INA DO PINHAL 

S. Francisco de Paula de 
Cima da Serra e Santa 
Christina do Pinhal. 

:14. URUGUAYANA 

Uruguayana. 

:lo. P JBATINY 

• '. ' •• ' • •••• ' ••• t • ••• Piraliny, Can gussü e Ca• 
cimbinhas. 
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i6. SANTA VICTORIA DO PALMAR 

Município ..... ..... , ....•..... Santa Victoria do Palmar. 

17. D. PEDRI1'0 

fg", ITAQU! 

D Pedrito e Nossa Senhora 
do Hozario. 

Itaqui. 

19. TRIUMPHO 

'l'riumpho e S. Jeronymo. 

20. LI Vl\AMENTO 

~ ........... ~ ... .... . Santa Anna do Livramento 

21. S. GAlllUEL 

S. Gabriel e S. Vi(jente. 

2 2. SANTA MA lUA DA BOCCA DO MONTE 

2::1 . S. ll0l1JA 

Santa Maria da Bocca do 
Monte e S. Mortinho. 

S. Borja. 

2~ . SANTO ANGELO 

'o ••••••••••••••••••• Santo Angelo e S. Luiz 
Gonzaga. 

25. ENCRUZILHADA 

Encruzilhada. 

26. CA:MAQUAM 

S. João Baptista de Cama
quam e Dôres de Cama· 
quam. 

28 
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27 · RIO DOS SINOS 

Município ......... ... .. . ........ . Santo Antonio da Patru· 
lha , Conceição do Ar
roio e S. Domingos das 
Torres. 

» 

28. PASSO FUNBO 

Passo Funuo e Lagôa Ver
melha . 

29. NOSSA SEN HOHA DA OLIVEIHA 

... .. . .. .. .. ..... .. ... Vaccaria . 

30. S. JOÃO DO CAHY 

iH. CHUZ ALTA 

32. SOLlJ:DADE 

S. João Baptista do Cahy 
e S. Sebastião. 

Cruz Alta e Palmeira. 

Soledade. 

JAZIDAS MINERAES 

Alegrete.- Município da Comarca de seu nome á margem 
esquerda do IbirapLlitá . N-a est11ncia de um tal Carvalho, entre 
Alegrete e Urugnayana, encontram-se jazidas de phosphato de 
cobre encrustado em oxido cuprozo muito puro. 

Arroio do Conde.- Este an oio desce do Serro do 
Roque. Possue gramleg depositos de turra. 

Arroio dos Ratos.-Ríbeiro no :1\'llmícípio de S . .le
ronymo, o qual tem a sua nascente na serra gr ral e vai juntar-se 
com o J<lcuhy nos campos da Yt~ccaria. 

E' riquíssimo em ca rvão de pc·di·a de SU J)C rí or qualid ade e em 
ferro olig-ísto compacto tão bom como o melhor da Suecia. 

O vieiro ca rbon1fero vem do Es t~ do OrienL<il, u segue atraves 
sando as Províncias d'e Santa Cathariua, Paraná, s. Paulo, Uio 
de Janeiro, Espírito Santo e Bahia, até morrer no Ceará. 
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Caçapava.- Município da comarca de seu nome entre 
Rio Pardo e B<~gé. Possue kaolin, ouro, cobre zinco, e outros 
metaes em grande abundancia, nssim tambem carvão de pedra, 
segundo allirmu o Dr. João Cordeiro da Graça, engenheiro com
miss ionado pelo Governo para exam inar o estado dn mineração 
da Província. 

O cobre das minas de que se trata prodúz 60 °/o de metal 
puro. 

Cachoeira.- Veja Capellinha. 

Cahy.-Este rio demora nos limitesdaComarca da Capital. 
Possue minas de carvão de pedra, que não têm sido lavradas. 

Camacuam. -Este rio é vulgarmen te conhecido pelo 
nome de Icabaquam, e corre entre as serras do Herv-at e dos 
Tapes. 

Em suas nascentes encontra-se ouro em tão diminuta quanti· 
clade, Cllle não vale a pena lavrar a respectiva mina. 

Camacuamsh1ho.-Este rio corre em frente á coxilha 
em que está Situada a povoacão de ·Snnto Antonio das Lavras. 
Possue ouro de alluviào, tanto que em 181J,6 ol11847 um caboclo 
que estavl] procurando minhocas para .isca em uma sanga, apanhou 
um pedaço do precioso metal, crystalisado em octaedro, pesando 
8 libras, 3 onças, 6 oitavas e 4i grãos. 

Oandiota.- Esta povoa~.ão demora na serra dos Tapes, 
eu tre Cangussü e Santa Tecla. 

Possue ricas minas ele carvão de pedra, tão bom como o melhor 
com bustivel inglez. 

O orroio Candiota nasce na se1-ra de Asseguá e faz barra com o 
rio Jaguarão na sua margem oriental. 

Capeliinha . - As minas de carvão de pedra existentes 
nesta localidade estão situadas no 2° districto da Cachoeira, seis 
leguas distan te da cidade do mesmo nome. 

clã o importantiss imas. 
Curral Alto.- Nesta povoação encontram -se depositas de 

ca lcareos mais ou menos puros, alguns com sufficiente dureza 
para poderem substituir á cantaria ou ao marmore. 

No valle do Curral Alto e nas margens elo Jacuhy encontra-se 
ferro de superior qualidade, bem assim ja pe branco listrado de 
grande belleza e s~bistos betuminosos. 

D. Pedrito.- Nas terras do Coronel Felisherto Ignacio 
Barcellos existem importantes minas de ouro. 

Encruzilhada. - Termo da Comarca de seu nome, 
outr'ora pertencente ao Rio Pardo. 

Possue minns de carviio de pedra, ouro, chumbo, ferro, mer· 
curio, mat·more estatuario, tumular e rajado de azul, verde, 
amarello e outras côres, crystal de rocha, . schisto carbonifero, 
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dito carborado, pyrite sulphul'Oso do qual se póde extrahir vi
triolo, ocre finí ss imo, argillu ocrosa amnre ll n, barro pa ra louça e 
outras muitas substancias . 

Herval.- Serra ao Norte do i'io Jaguarão . Tanto na serra 
como nos terrenos adj acentes , encontrnm-se j azid as el e ca rvão de 
pedra, e schistos b etuminosos aspbalticos , mu i ricos em betu mes . 

Ibicuby-gu a ssú.- Es te ri o rega os cli str ic tos ele Al e
gr ete e Missões . E' rico em cobre . 

Ibira puft;á.- Rio no município de Alegr ete . As minas de 
ouro que existem n es te ri o não cons ta que fossem ex ploradas em 
tempo algum. 

Irapoá.- Junto ás mar gens des te arroio existem minas de 
carvão de pedra e prata . 

Itaqui.- Município da Comarca de seu nome, outr 'ora per
tenceu te 110 districto de S. Francisco de Borja . Possue grandes 
minas de ferro . 

Jacuhy .- H.ibeiro nas immediações da Capital . Ha nesse 
rio excellente carvão de pedra, linbito no Hio Pardo n a faz enda 
das Pederneiras, pertencente á Manoel Vellozo Hebello, e cobre 
entre o mesmo rio·e o Qua\'ahirn . 

Jaguarão.- Term o da Comarca de seu nome. E' abunda nte 
em car vão de ped ra , marmores, argilla re frnctari a e sc histosa, 
ferro carbon atado, gTés carbonifero grosseiro e vermelho, schis
tos bituminosos e outros mineraes. 

Piratiny.-Proximo á barra des te ri o, n a es ta ncia de S. João 
Miri m, ex istem vieiros de cobre sulphureta do, notando-se em 
outros pontos pequenos depos itas do mesmo miner al em estado 
carbonatndo. 

O rio Piraliny atravessa a Comarca de seu nom e . 

Qua.rahim.- Municíp io sobre o ri o de que tomou o u ome, 
n as IJroximidades do Pira tin y . Possue m inas nbunda ntes de ouro 
e cobre entre os arroios Ca ngo nt::i , Capivcry e rio lbi cuy. 

Rio Pardo.- Cidnde 20 leguas - no poente da Capital da 
província, á margem direita do ri o de seu no me, e perto da 
sua confluencia com o Jac uh y. Na; vizinhanças da cidad e ex is tem 
minas abunda nti ssimas de ouro, das quaes foram ex. trnhidas 
muitas arrobas pelos annos de 1822 e 1823, como se v ê da Por
taria datada de 17 de Abril de 182õ, dirigida ao Presidente da Pro
víncia, r ecommendnn do o em pr ego das necessa ri as prov idencias 
para impedir a devas tação das minas . 

Sals o .- Ribeiro de pequeno curso no muui cipio de S. Ga 
briel. As minas de cobre e zinco que exis tem n as margens e 
leito des te rio, não consta que tenham sido exploradas . 
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Santo Antonio das LavJ.~as.- No solo deste mu
nicípio existem ricas minas el e ouro, tendo-se em 1854 e 1855 
ex trahido ce rca de 4,0 .000 oitavas do precioso metal. 

Sa nto Antonio das Lavras per tence á com arca de Caçapava. 
S . Gabriel .- Município ela co marca de seo nome, per

tencente oulr'ora ao di stricto de Caça pnva, nas proximidades do 
rio Taquarcmbó. 

Possue uma importante mina de asphalto natural, descoberta 
no anno de 184!~ ou 18M>, segundo se vê do relatorio do M:inisterio 
do Impel'io do anuo de 184,6, e ou tras de ouro e cobre sulphure
tado aurífero nas irnmecliações do arroio Vacacahy. 

S. Jeronymo. - Este muniCJpio .cl emora á margem di 
reita do rio Jucuhy, di stante ·12 Ieguas ela cidade ele Porto Al egre. 

Poss ue ricos deposilos de cat·vão de pedra no Ioga r denominado 
Arroio dos Ratos, e outros de ferro de primeira qualidade rspa
lhados por todo o seo ter ri to ri o. 

S. Leopoldo. - Séde da antiga colonia allemã fund ada 
em1824 em terras que demoram ent1·e os rios do Sino e Cnhy. 

Possue pedras de valor, e mm as do ferro de superior qualidade. 
S . Miguel. - Este município demora á margem esquerda 

do rio Uruguay. 
Possue minas de cobre e mercurio. 
S. Raphael. - Ne3te ribeiro existem minas de ouro que 

nunca fomm exploradas. 
Serro da Cadea. - Em uma eslancia d'este serro existe 

uma jazida de zinco abandon ada. 
!§erro Feio. - Este serro é rico em 1 aolim. 
Serro Partido. - Este serro demorn entre os municí

pios de Encruzi l!1 ada c rio Pardo. 
Possue-gra nd e niJundancia el e Ienhito compacto de excellentc 

qu nlirl aclr . 
Serra de S . Roque.- A' lés te da Serra encontram-se 

minas de cnrvão de pedra e depos itos de su lphureto crys tallisado 
da espec ic Spe1·k isqs, ferro oli gisio lith oide em geodes lentir!ula
res, hydi·ntos de ferro, c cs tnh1ctites ferrn ginosos. 

Nns falda s da se rra ex istem jazidas fle l aolim proprio para o 
fabrico de louça rina, demonstrando ser o resultado da clocom
posiçfio de ardosias feldspathicas. 

Taquat'embó. - llibciro de pouco cn bccl al, no município 
de Alegrete, em cujas ag uas recolhe o Ja gunry. E' riquí ss imo em 
mina s de ouro, que começam n ser exp loradas. 

Tri1.unpho Este Município é rico em k aolim . 
Vaccacahy .- Este rio na sce nas montanhas qu e ricam 

ao Oriente de ltaqni. Possue minas de ouro e carvão de pedras 
que não têm sido exploradas . · 
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APPENDICE 

Mineralogia 

« Terra sombra, labatioga, pedra calcarea, prata, ouro, mi
neraes de enxofre, etc . etc. • 

( JJ1anoel Ay1·es de Ca:::al .- CoaOO lUPIIIA BRA~ILICA.) 

« I-Ia ouro, prata, pyrites, feno em suas diversas compos1çoes, 
cobre, galena, chumbo, kaolim, porphiros, marmores de excei
Jente qua li dade, etc. etc., encon Lram-se topazios, cora li nas, 
opalas, esmeraldas, pedras de crystal de rocha bellissimas e 
em grand e quanLidade, etc. Abunda o carvão de pedra em di
versos pontos . 

« A riqueza min eral abre novos e lisongei ros horisontes á 
esta beiJa parte do Imperio: as minas de carvão de pedra annun
ciam-lhes fontes de riquezas: uma companhia ingleza explora 
ns minas do An·oio dos Ratos, outra ela me~ma nacionalidado 
as de Candiota, tratando de ligai-as ao Hio Grande por umn 
estrada de ferro. Afórn essas acha -se concessiouada a de minHs 
de sulphato de cobre e de outros mineraes das margens do rio 
Quarahim. • 

(Joaqu im Jl1anoel d e JJ1c~oedo- CottoGt\APIJI ,~ n o BRAZIL.) 

«As riquezas uaturaes são iocalculaveis. Além do ouro e da 
prata que em varias pontos constituem preciosos veios, todos os 
mineraes da mais fecunda utilidade encontrão-se em prodi giosa 
abundancia. O marmore de todas as cõres e qualidndes, desde o 
negro até o branco, alvíssimo, que tem sido comparado ao melhor 
de Carrara, exi ste em verdadeiras pedreiras i nesgotaveis, de par 
com ou~ros productos congeneres. O ferro e o carvão de pedra, 
esses dois mais poderosos auxiliares da industria, formão jazidas 
immensas . Especialmente no vai! e do Candiota, onde tambem 
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é vulgar o feno, nas suas variadas com posições, e onde o· carvão 
em repetidos Joga res nffiora a supr,rfi ce do so lo, as riqurzas mine
raes assumem um caracte r phantas ti co. Nada falia ao Rio Grande 
do Sul. 

E' uma terra que póde viver com luxo exclusivamen-te dos 
seus proprios recursos. Tudo ahi é favo ravel á civilisação e ao 
progrpsso, ainda mesmo aquellas circumstancias que a primeira 
vista representào um extorvo • . 

(Assis Brazil - RJSTORtA 1M. REPUBr,rc,~ RlO oRANDENSE.) 

« COMARCA DE CAÇAPAVA . - 0 seu mUll!CipiO, que é formado 
das freguezias de Caçapava, Bôa· Vista, S. Sapé e Lavras, é rico 
de jaz idns de len hito e de min as de ouro, marmore, beritino, oli
gisto, etc., é agrícola e creador, cultivando-se em grande escala 
o trigo, 

Por Decreto n. 3049 de 6 de fevereiro de 1.863 foi conced ida a 
Luiz Boulieck permissão por 30 annos para lavrar as minas de 
carvão de pedra, que seu fa llecido pae Gui lherme Boulieck tinha 
descoberto n~ s margens do <11TOio Ca ndiota e mais allluentes do 
rio Jnguarão; estas jazidas carboniferas são extremamente ricas, 
observando-se em alguns laga res, que as <jue se mostram á super· 
fice sobre milhas de pampas, tem 65 pés de profundidade em 
outros. 

Nathauiel Plant affirma que · o ca rvão do Candiota é tão bom 
como o inglez e isto fundado sobre experiencias feitas no serviço 
da 11ossa navegação interna e na fabrica de gaz do Rio de Janeiro; 
cumpre-nos pórem di zer quu o juizo de Nathaniel não P. inteira. 
mpnte confirmado por Perdy e Hunts, que r eclamão mais pro
fundos e tudos locaes, afim de darem urna opinião conscienciosa. 

As :unostras do carviio do Cnndiota já farão apresentadas po r 
Plaut, irmão de Nathaniel e curador do rnuseo Beel-Park, á soci
edade zoolog ica de Mancliester, pórem não me con sta qne es ta 
sociedade con firmasse o juizo de Nathaniel sobre a qualidade do 
nossu ca r viio. Consta-nos que o concessionario trata de organizar 
uma sociedade vara dar principio aos trabalhos de mineração, o 
que é muito para desejar, afim de libertar-se o Brazil da impor
tação aonual de 250,000 toneladas de ca rvão inglez, que entra na 
razão de 119 scb . por tonelada, quando o nos o não poderá exceder 
a 1.8 sch. 

O engenh eiro William Smytb trata de estudar o traçado para 
a construcção de uma es trada de ferro, que ligue o terreno carbo
nifero a um pauto do rio S. Gonçalo; podm é forçoso dizer que, 
apezar do terreno se prestar ao assentamen to dos trilhos sem 
~ r-andes despezas , convinha ma is tornar navegaveis os lagares 
do rio Jug-ua riio e seus affiuentes, que actna lmente não o são, afim 
de por elles se rem tranpor tados os productos da,; minas, unico 
meio de economizar gastos que elevariào o preço do combustível, 
talvez a ponto de não poder concorrer com o estrangeiro. 
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ENr.nuzrLHADA.- 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, mercurio e marmore 
estatuario, tumulat· e rnjndo de azul ve1·de, amare llo . 

Rro IBYCUDY-GUAssu·.- Existe grande ::~bundancia de miuernes 
de cobre sobre as morgP.ns, mostrando-se á supe rficie conside
raveis veios do mesmo metal. 

PATRICIO DE ITAQur.--· Existem grandes depositas ferríferos . 

.TAGUARÃO.- Alem de outros mineraes, grande abundancia 
de carvão de pedra e de marmores, possue argilla refractaria e 
schistoza, ferro carbonatado, g t·és carbonifero, grosse ira e vct·· 
melho, pouding, schistos betuminosos. 

SANTO ANTONIO DAS LAVBAs.-«NO seu solo existe grande abun
dancia de mineraes de ouro, tendo-se extrahido em 185~ e 1.855 
cerca de ~0,000 oitavas, 

No reino mineral, enconrtl'aram-se rochas desde as de es tructura. 
compacta até a granular; argillas de differentes côres, que podem 
ser empregadas na tinturaria ; argi llas refractaria, schistosa, cal
caren, otc,kaolin de que se fabrica a poreellana da China; agathas, 
coralinas, topazios nmethistas, haritina, caJcareo saccaharoide e 
silicoso, calcedonia, carbonatos de cobre, crystal de rocha, carvão 
de pedra, cobre carhonatado, ferro magnetico, galenas, grês, 
quartzos hyalinos corudos, jaspes. 

Diz o habil geologo inglez Nathaniel Plant. 
« O caractet· geo logico de todo o valle ào rio Urug·uay, que. 

alem dos depozitos sedimentarias, é de grande interesse pelas 
suas rochas igneas, tem de ser para o futuro o centro de impor· 
tantes operações metallurgicas e minera es . Os dous maiores dopo
sitos sedimenta ri as siio compostos de gres que pertencem a dnas 
épocas geo logicas differentes, mostrando o cln margem direil.a per
tencer ao vieux .rwds 1·ouge e ter so ll'rido subversão peln erupção 
elas rochns igneas, as qnaes em muita,; partes o penetrH5o o par
tirão suas camadas . metamorphoseando-o em uma especie de 
quartzil.e . Este grês, por sua cstructura semi-crysta lina c das 
t:on torções de sua est.ract i fit:ação, não pod e se r em pregado nus 
construcções nem aberto em ln ges . O Gutro qufl se estende mais 
pelo interior da província, é da mesma idade qne as camadas de 
gres do -arroio Candiotn, podendo ser considerado como equ iva · 
lente dos clepozitos Lrins~icos ou oolitic da Inglaterra. Este gres 
sotl'reu pequenas ·conlorsCíes por te1· sido formado preteriurmente 
.á erupção d.9s rochas igneas, conservando por isso a sua estructi
fica~,:ão, o que permitte qne seja aberto em Iages e empregado 
nas construcções. 

Rro PAuoo.- O município prospera, graças as colonias ali e
mães que se tem fundado nelle, e que promettem em . pouco 
tempo fazer a cidade tornar a gan har a importancia commercial 
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que outr'ora teve ; seu terreno é abundante de ferro, agathas, 
quartzo, amethista e Jcaolin de que so fabri ca a porcellana. 

SEnuono RoQUE.- Serro pertencente á serra do Herval. Nas pro
x irnidlldcs delle exi stem abundantes minas de carvão de pedr;J. 

S. GAl.lRIEL. - encontra- se ri cas lavras de ouro, grnnde quan
tid ade de pedra irnan, schistos betuminosos, cal ca reo silicioso etc. 

S . .lERONYMo.- A vill a e o município florescem e prornettem 
um futuro de riqueza e opulencia Jogo que se desenvolva a mine · 
ração do jazi go carbonifero do nrroio dos Ralos e a exploração 
dos depozilos ferríferos ultimamente descobertos. 

S. LEOPOLDO .- :\bunda grande quantidade de pedras de valor, 
e reconheceu-se nltimamen te a existen cia de depgsitos ferri feros. 

S. 1\'IIGull:L.-Em suas proximidades existem minas de cobre e 
mercurio . • 

(Domingos de Anutjo e Si lva- DI CCLONARW TOP OGRAPHICO D A PROVIN· 
CI A DO R IO GRANDE DO SUL .) 

• Minas de cobre. - Segundo informa ções pres tadas pe lo guarda
mó r Ba lthnzar Francisco de Bem, em q, de Janeiro de 1.86(1,, consta 
existir uma rica mina de cobre á oeste da vi lla de Caçapava, 
em di stancia de meia Jegua, n qnal foi apenas explorada no 
cume de uma montanha que mede 320 pés de altura, ao uivei do 
Arroio Santa Barbara . Esta mina está situada em campos perten
cente~ á viuva de Januario Silveira de CaEtro . 

Ao norte desta mina, e em distancia de duas legil.as de Caçapava, 
existe uma outt·a, situada em campos pertencentes a Antonio 
José da 1\'Iotla e Silva, nn margem esqu erda do mesmo arroio 
el e Santa Barbarn, cuja quali dade de mineral é superior á pre
cedente. Deve-se nccrescentar que o loca l desta ultima mina 
presta- se f;1cilm ente a qualquer trabalh o. 

Segundo informações pres tadas por Affunso 1\'Iabilde, em um 
longo relntorio ao pres idAntc da província do Rio Grande do 
Sul , em 19 de Fevereiro de 1864, consta que em terrenos exis 
tentes entre os rios Ibicuhy e QtwrHh y vê- se á flõr da terra e 
em muitos lagares vieiros ele cobre . O cobre carbooat!ldo e o 
sulphuretaclo são os mineraes que mais abundam . 

Dizem. existir H vi e i r os exploraveis, conhecidos dos mora
dores daquellas localidades. Suppõe o Sr. Mabilde ctue, al ém do 
cobre existe tambem o mineral de est:mho, por ter elle encon
tnJdo nlli algumas amostras em 1835. 

Este terreno cnpt•ifero, j á referido, continúa ou prolonga -se 
de Quar;~ hy no Estado Oriental , ond e varias vieiros acham-se já 
em via de exploraç1ío. 

Proximo á barra do rio Pirat inim , na estancia de S. João Mirim, 
encontram-se algnns vieiros de cbbre sulfuretado, e em outros 
pontos notam-se pequenos depositos do mineral carbonatado. 

/ 
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Frederico Sellow descobriu em i 825 um vtetro de sulfureto 
de cobre nos 1;am pos de Albernaz, perto da estancia de Damasio. 
Este vieiro fica em urna serro perto da ca a do refe ri do Albernn. 
Diz o descobridor se r este mineral o mai s rico em cobre que elle 
tem encontrado na província. 

No município de S. Gabrie l, nas immediações do arroio Vflca
cahy, exis te uma mina ele cob re sulfuretado nu rifero . Esta mina 
tem sido explorada pelo Sr. Francisco Macedo, que sobre o 
referido arroio construiu um engenho de agua para moer o 
min eral e apurar por meio da lavag-e m o ouro nelle encerrado. 
Pondera mui judiciosamente o Sr . Mabilde no seu relatorio que 
esta mina se es tá estragando ou inut il izando com o processo vi
cioso empregado para sua lavra, que cons iste pouco mais ou 
menos no seguinte : 90 a 100 arrobas do minera l são submet
tidas á acção dos . pilões; e, depois de pulverisada a ma ter ia 
prima, é ell a lavada , apurand-:J -se cerca de 10 a i3 oitavas de 
ouro. O resto do minera l, que poder ia render quando muito 
Mi arrobas de cobre metal lico, é levado para o rio pelas aguas 
ele lavagem sem provei to algum . 

Combustiveis mine1·aes. - Das dilierentes especies exnmino d% 
por Affonso Mflb il de, e segundo elle mesmo decla ra, nenhuma 
dellas é o ve r dadeiro carvão de pedra (houitte). Todos os depo
sitas que se encontram nas r ibanceiras, desmoronamentos, na 
flôr da terra, etc. , são de formação terciari a. 

O deposito do arroio do Canlliota, conllecido desde iSOi, per
tence á formação terciaria . 

Notam-se alli diversas camadas ele varias espessuras, alter
nadas de schisto negro assaz betuminoso com pequenas veias de 
materia lustrosa ca rbnnacea , argi lla betuminosa e linhite, :l Jl re
sentando uma camada compacttl, que, á primeira vistn, parece 
ser um a unica composição, e que lhe dá o aspecto de uma pos
sante camnda de carvito. 

Suppõe-se que a formnção do terreno que contém o jaz igo 
combuslivel do município de Caçapava é da época terciari a. 
Comquanto fal tem elementos · pHa bem cletermin~tr-se a épocn da 
formação, vê-se todavia que o combustível é o li nh ite . Esteja
zigo, que se acha ao norte da serra de Caçapava, occupa uma 
das bac ins do rio Jac uhy. 

O linbite que nos occupa apparece em varias Jogares quasi á 
flôr da terra. Os principaes depositas de liohi te acham-se no 
município de Caçapava na estancia da Sra . D. Eulalia, na do 
finado tenente Ricardo, na estan cia do Motta e na costa do art·oio 
Irapoá . 

Nas irnmod iações da villa de Bagé acha-se um outro depos ito 
de linhite, qne foi exam inado por vat·ias pessoas . 

No Jogar denominado Capellinha, perto do arroio lrapoá, en
contra-se outro deposi to do mesmo combustível que é assaz 
c~nsideravel. Segundo a tradi ção, aquelle jazi go 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
bustível no Rio Pardo, e participando mais tarde o resultado ao 
genera l Raphael Pinto Bandeira. 

Na localidade do Curral Alto existo um eleposi to de linhite, que 
se conhece desde 1807, e sua descoberta deve-se a Joaquim José 
da Fonseca Souza e Pinto. 

Constu qne durante a administração da })rovincia por D. Diogo 
de Souza, veio para o Rio de Janeiro 8 a iO arrobas daquelle 
combustível, que, depois de experimentado, foi j ui gado bom. 

Em 1825, tanto este deposito como o do Serro do Roqne, foram 
examinados pelo naturalista Frederico Sellow. 

Segundo a opinião elo Sr. Mabilde, este liohite é pyritnso e 
mui terroso, eutremeiado de algumas camadas ele schisto mais 
ou menos betuminoso. 

O jazigo do serro elo Herval, no município de S. Jeronymo, 
é Lambem o combustível linhitoso e de qualidade superior aos 
que se euoootrnm no Seno do Hoque e Curral Al to. A tradição 
remonta a 1828 a descoberta do jazigo do Herval por alguns 
escravos de um fuão Freitas. 

Emquanto presidente da provincia o Sr. conselheiro João 
Lins Vieira Cans:.tnsão de Sinimbú, foi este mesmo jazigo ex
plorado por conta do Governo, segundo o Sr. Mabilde, pelo 
engenheiro James Johnson. 

O jazigo do combust ível que me parece merecer mais im
pol'lancia é o do arroio dos Ratos, no município de S. Jero
nymo. 

Este combustível, que sempre ouvi denominar pelo nome 
de carvão de pedra, diz o Sr. Mubilde ser flpt·nas um liubito de 
qualidade muito compacta, pre tanclo-se pe rfeitam ente para os 
usos domesticas e dns m.achinas de vnpor, sendo empregado com 
snmma van tagem pela companhin JncLlhy. Umu sondagem que 
fez o engen heiro Jobuson, em um dos poços já abertos, lhe f'ez 
descobrir em uma profundid ade de 224, 1./2 palmos uma camada 
de combustível de quatro palmos de espessura . 

Da experiencia a que se procedeu sobre este combustível 
resultou depois da distillação um coke quasi identico ao do 
verdadeiro carvão de pedra. 

No município de s. Leopoldo descobriu-se um jazigo de com
Jmstivel mineral, que, segundo opinião do Sr. Mabilde, e á vista 
das amostras que ell e pôde obter, é de legitimo carvão de pedra. 
Devo observar que o mesmo :ti'Iabi ld e não ga rante que as amos tras 
vistas por elle sejam provenientes da mina de S. Leopoldo, 
ainda que militem nlgumas circum stancios em favor della, como 
por exem pl') a natureza do terreno que apparece em alguns 
pontos daquelle municipio, que é o terreno secundaria. 

jJfineraes de {e1·ro.- Raros são o:; lagares nesta vasta pro
víncia onde se não divulgnem vestígios mais on menos appa
rentes da ex.istencia de mineraes de ferro. 
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Ainda que abunde ex traordinariamente este mineral na pro
víncia, tod,ls ns especies nell a encontrados não. o:fferecem a 
mesma importnncia industrial. 

No município de S. Leopoldo, entre a villa deste nome e a 
Feitoria Vellla , en contra- se em varios pontos o oligisto mais ou 
menos 1:rys tal!i sado. O ferro hematita verm elho é Lamb em 
encontrt1clo em muitos pontos do município, achando -se este no 
caso de oiitHecer va nta gem a qualquer empreza, que se pro
puzet· a l'abl'icar ferro nos seus limites. Al ém el a boa qualidade 
do mineral que nelle abunda, existe a mina de carvão de pedra 
de que .iá fall ámos mais acima ; quanto no fundente, nenhuma 
difficulelade offerece a sua obll:lnçno. 

O elistricto das Pedras Branca s es tá tambem ·no caso de offerecer 
muita vtmtagem na ex tracção e fabri co do ferro. Alli abunda o 
ferro oli gis to vermelho e ontra vari edade contendo pequena 
quantidade de man ga nez. As matta s naquella localidad e poderiam 
J:'orn ecet· o ca rvão necessHio para os fornos que se estabe
Jecesse:m. 

Res ta notar que este districto está na proximidade de um bom 
porto de embarque e não lon ge de Porto Alegre. 

Nos arroi os dos Batas, do Irnpoú, de Tabatin gahy, encontra-se 
o ferro oligisto mais ou menos crystallisado, o hematite de 
varias côres e outras especi es de mineral de ferro que não são 
menos importantes . No anoi o lrapoá especialm ente encontra-se 
o ferro magnetieo con te ndo man ganez. 

No Curral Alto e Serro do Roque encontram-se cous ·ideraveis 
banco s. do min eral de ferro oligisto ; alg·uma quantidade de 
hemnlite verm elho e ferro Jimonite. 

Em Caç.apava existe igualmente consideravel quantidade rle 
fer ro oli gisto e ferro li ydroxydado, abundando es te ultimo nos 
terrenos que formam a bacia elo Jacully naquelle município. 

A quatro leg-Llas tl e Ca ç~pnv a, para o lado do Sul , nos campos 
el o fall ec iclo ·Vi cente Ma rinheiro, exis tem dLHIS min as de ferro, 
onde Lambem enco ntra-se a ped ra m~ gn e te, npresenlan do nas 
sua s fra cturas granitos de ouro, porém em climinutn quantidade. 
Es ta mina foi apenas ex pl orada e demora a 60 lcg uas ela ca pital. 

1ltfinas de ou.?·o . - Este min eral não é abundante na província , 
en treta n lo de al go ns pontos tem-se extra h ido a lgumn q nnntidade 
dell e, co mo se verá el a seguinte exposição: 

Em terrenos ela povoa ção ue Santo Antonio das Lavra s, c 
mesmo a al guns pa\lsos (la igreja, achnm-se varias vieiros de 
quartzo aurifem, mui ricos em ouro nativo. E,: ta igr·eja está 
edili ca cla sobre uma coxill1a, q11e deixa ve r á fl ôr el a terra, em 
varias pontos, aquelles vieiros. O our·o ex trahirlo destes vieiros 
n1i0 offerece o mes mo grau de pureza om todos elles ; a prata e 
o co bre são os dous metaes que se ncham ligados a elle na pro
porção de 3 a 5 °/n , segundo o Sr. Mabil de . 

O rio Cam acuamzinho, que corTe em fronte da coxilha onde 
acha-se a povoação de Santo Antonio elas Lavras, foi considerado 
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sempre mui rico em alluviões aurí feras, explorados por meio de 
batêas . 

O Sr. MnbildB referindo- e ás a mostras de ouro encontradas 
nas alluviões ncima mencionadas, da noticia de um crysta l em 
fórmn de octaedro, de um peso fab ul oso, e tão fabuloso, atten
dendo-se á fórma clll'ystal lina que elle !Lle attribue, que deve-se 
aceitar com muita reserva. Eis tex tualm ente o topico do rela
torio do ·mesmo senhor, e que se reft'.re a es te extraordinario 
achado : • O pedaço de ouro o mais ex.traordinario que ahi se 
achou, foi em 18(1,6 ou 1.8(1,7 (1) Em uma sang-e (sanga) que. des
agua no rio Camacuamzinho, perto da povoação, foi encontrado 
naquelle anuo, por um caboclo que pesca\'3 na margem do rio, 
e CJLle naquella sange procurava minhocas par~ isca, um pedaço 
de ouro crystallisado em octaedro (o fragmento que vi), do peso 
ele 8libras, 3 onças, 6 oitavas e 4,1 grãos. O primeiro taverneiro 
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 proruptidão com que o 
tavr.rneiro pesava e dr.terminava o peso, pediu a um negociante 
de lá que o pesasse; cujo peso acima mencionado, foi-me por 
esse mesmo negociante communicado, como peso exnctissimo. 
Posto que lú houvesse quem pagava no caboclo, a oitava desse 
ouro á razão ele 3~200, para obter o pedaço inteiro, corno 
objecto de rarid11de e de vnlcr igualmen te : 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 proporcionnl á suas necessidudes diarias; cujas 
maiores eram as da !Jebida e do jogo principalmente. Em menos 
de dons mezes não existia mais nada do pedaço daquelle omo. • 

Por informações de uma terceira pessoa, dá o Sr . .Mabilde uma 
outra noticia que deve ser aqui consignada. 

Dos vieiros auríferos da es tancia de Antonio da Rocha ex
trahia-se :mnualrnente iO<l libras de ouro I A ser verdadeira tal 
inrormação, deve-se suppor muito ricosaquelles vieiros. Convem 
notar que na lavra de taes vieiros são apenas empregadas seis 
pessoas, quatro dns quiles escravos. 

Em muitos outros pontos da proviucia encontra-se o ouro em 
quanlidadH mrds ou menos consideravel, o1Ierecendo maior ou 
menor diffi.culdade ás lavras respectivas. 

Umn cousa impot·tan tissima, e para a qual deve-se olhar com 
mais attençao, é a maneira pela qual são feitas as explorações e 
lavradas as minas de ouro na província do Hio Grande do 
Sul. 

A dar-se c.redito ao que a tal respeito expõe o Sr. lVIalJilde, 
nma irregularidade condemnavel preside aquell es trabalhos, a 
ponto de já esta r uma gr&nde parte das minas de ouro em 
estado de abandono, e assim quasi que perdida uma fortuna 
con~ideravel. Entendo que deve-se proceder a uma minuciosa 
syndicação, para se conhecer o que se tAm dado a tal respeito, 
e em tempo cohibirem-se os abusos que em materia desta ordem 
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trazem sempre embaraços futuros, além de prej uizos conside
ravei.s. 

Eis uma estatisl ica do ouro que se extrahe annualmente, 
segundo um termo médio que tomou o Sr. Màbi lde ; suppondo 
elle que esta quanli dade deve apenas ser conside1·ada como os 
dous terços da quantidade rea l, attendendo·se ú maneira clan
des tina por que se lavram muitas minas na província. 

OURO EXTRAHIDO ANNUALME NTE DAS SEGUINTES LAVRAS DA PROVINCIA 
DO RIO GRANDE DO SUL 

Lav:ras de Santo Antonio, comprehendendo as 
lavras das estancias de 1-Iyppolito José de 
Souza, de D. Lauriana Maria do Nascimento 
e de D. Esmelinda Barboza ............... . 

Lavra da Guardinha ........................ . 
Dita úe Francisco Macedo, no Vacacahy ...... . 
Lavra da es tancia de Sepo ...• . .... .. . . .. .... 
Dita do Arroio do Salso .. ..........•... ...... 
Dita ele S. Raphael .. . . .. .... . . . .•........... . 
Di ta do Serro Branco ...................... . . 
bita ela Bossoroca .. .. . ..... . . .. .. . . . .. . .... . 
Dita da es tancia de S. João .. . . ..•............ 
Dita do Passo ela .Tulianu .................... . 
Di ta da Cerca da Pedra ........ . ............. . 
Dita do Repeix.e ... .. .. ... .... ... .......... . . 
Dita do Serrito .................. ... ... ... ... . 
Dita ela es tanc ia de Aut0nio da Rocha, pobs 2/3 

partes do va lor real .. ..• .. •. .. . ........... 
Dil a de alluviões auríferas dos rios e arroios 

(traba lhos clandestinos e fai s1 ueiros ) .... .. . 

i>,OOO oitavas 
1,800 
2,5UO 
1,õOO 
3,600 
2,800 
1,500 
7,200 
2,000 
2,õ00 
2,1.00 
1. ,800 
3,000 

il,875 

2,508 

48,67f.í 

.Minas ele p·t·attt.- As informações que têm sido prestndas sobre 
11 éx istencia deste metal na província, não têm aque lle cunho 
de verdade que fàra pnra desejar. O Sr. Mabi lde, quo tem· sc 
occupado continuadamente das minas do Rio Grande; apenas 
dfi probabilidades mui to va gas ele lerem os josuilas lavr<Ido 
minas de prata na prov íncia . A mnito custo pôde este dilige nte 
na tural i ta ob ter de um indio por nome Miguel, oulr'ora s11crisl.iio 
da igreja de S. Miguel, qnatro a cinco libras de dons mineraes 
de prata, sendo um de sch isto nrgi !toso contendo suil'uroto de 
pratll, e o outro de ~rgilln de côr azulada que continha muriuto 
de prata. 

Estes mioeraes , entregues a Mnbilde a tr0co de uma on~a de 
ouro, parecem provenientes das minas lavradas outr'ora pelos 
padres j esuilas, cujos jazigos parecem ter grande valor, alten
dendo ao· rnyster io com qLle fóram sempre liivrados, a pónto de 
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ninguem na pt•ovincia conhecei-os, á excepção deste índio 
Miguel, que não obstante as maiores promessas que se lhe rez 
guarda inviolavel segredo, baseando-se em principias religiosos-

Ant'imonio.-Consta existir na provincia, em um lagar perto 
do arroio Irapoá, nas immediaçõcs da Capellinlla, o mineral de 
antimonio sulfuretado. 

Este jazig·o ou deposito antimonioso é conhecido desde i822 
ou i823, porque uma obra publicada naquella época faz menção 
delle. 

Zinco.- Em o municipio ele Caçapava, na estancia de José 
Heliodoro, e n'outra no sen·o da Cadêa, consta existir o mineral 
de zinco carbonatado, que dizem entretanto ser bastante ricr•, e 
achar-se em condições de facil exploração. 

1'w·ra.- Segundo as inforrn~ções ministradas pelo Sr. Ma
hilde, este producto, cuJa applicação industrial deve algum dia 
ser importan Li ssirna no Brazil, existe e abunda mesmo na pro
vincia do Rio Grande do Sul. 

Os famosos tremeclaes que encontram-se em diversos pontos 
do solo da provincia, não são outra cousa senão depositas mais 
ou menos importantes ele turfa. 

Os terrenos que limitam e rodeam as numerosas lagôas exis
tentes na parte septentrional da província encerram bacos tur
fosos, mais ou menos consideraveis; a mesma co usa dá-se com 
os terrenos que c tão nas mesmas circurnstancias e na parte 
oriental da mesma província, desde a lagóa dos Barros até a 
lagoa do Forno c além. · 

A turfa extrahida ele alguma elas lagoas acima mencionadas, 
e experimentada pelo Sr. Mabi lde, não offerece en tretan to grande 
importancia, porque não é de qual i ela de superior . 

Devo entre tanto observar que o diligente naturalista não podia 
então dispor de recursos que ll1e proporcionassem os meios de 
fazer explora ções mai·s circumstanciadas. 

No municipio de S. Leopoldo encontram-se tambem varios 
depus i tos Lurfosos, como por exemplo , na extensa varzea de Santa 
Maria, sobre a margem esquerda do rio dos Sinos, etc. 

No . município de S. Jer.onymc, em uma propriedade hoje per
tencente no Sr. Carlos IVIoré, foi reeonhecido um deposito LLU
foso, não só pelo Sr. Mnb ilde co1no pelo engen heiro Vasconcellos, 
quando este ultimo exam inava os depositas ele Jinhites. Este 
mesmo engenbeiro assignnlou outros depositas turf'osos em um 
dos tributarias do Arro io do Conde, que desce elo Serro do 
Hocrue. 

Kaolim. -Em varios pontos da província tem-se encontrado 
este producto, que sendo um daqnelles de uma appJicação indus
trial muito facil, jaz entretanto quasi que abandonado. Por duas 
vezes se fizeram em Paris expor ienc ias com o kaolim elo Rio 
Grande do Sul, sendo em ambas ellas muito sa tisfa'Clorio ore
sultado obtido. Em uma destas occasiões Leve lagar a expe-
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riencia mesmo na fabrica de porcelanas de Sévres, quando alli 
andou Guilherme Bouliech. O Sr. Mobilde não diz a fabrica onde 
teve Jogar a experiencia do kaolim que elle levou para a Europa, 
e do qual diz e ll ~ possuir uma peça de porcelana. 

No Serro do Roque, no Serro Partido e Serro Feio, encontra-se 
o kaol im mais ou menos puro. Na villa do Triurnpho e nas 
immedinções 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 tanta materia prima que 
abunda em mais de uma província do Imperio. 

A1·_qiZlas.- Na província do Rio Grande do Sul encontra -se 
uma variedade exl.raordinaria de argillas, e com particularidade 
a argilla de côr branca, com a qual tem-se fabricado na província 
vasos de 3 i/2 palmos de altura .para ornamento de.jardins, que 
em qualidade nada cedem aos impor.tados de Portugal. Muitas são 
as fabricas que se occupam da industria de louças de barro, e 
não é menor o numero das olarias propriamente ditas. 

Marmores .-Proximamente á vllla da Encruzilhada existe o 
marmore branco saccharoideo Otl estatuario. 

Os bancos ·alli existen tes medem uma espessura de alguns 
palmos, e tem sido exlllorados por pessoas que parece obtiveram 
qualquer auxilio da assemb léa .provincial. 

Os productos obtidos com aquelle marmore são: pedras para 
mesas, lavator ios e outros moveis. 'fambem tem-se empregado em 
productos de arte que são exportados directamente ·para Pelotas, 
e talvez de preferencia do que para Por.to Alegre em razão de 
serem os transportes feitos por uma estrada mais transitavel. 

Perto do Arro io Capivary explora -se uma pedre'it·a deste mesmo 
marmore ; porém o emprezario desta eXploração só fabrica ca l 
branca, conhecida pelo nome de cal gommosa. Esta cal é expor
tada para Porto Alegre e muis lagares da província. 

Além deste marmore existem mtds as variedades seguintes: 
Marmore preto tumular. 
Dito branco rajada de azul. 
Dito azul raj a do de branco. 
Dito verde, vulgo grauito ver<.l e. 
Dito verde misturado de azul, rôxo e pardo. 
Dito amarello com veios verdes. 
Dito roxo, vulgo granito roxo. 
Abundam tambem na província outras variedades de calcareos, 

em pregados no fabrico da cal negra e em construcções civis. 
Rochas primitivas.- Encontram-se as seguintes rochas na 

província: 
· Granito pardo, na vizinhança de Porto Alegre. . 

Granito porphyroide, na cidade de Porto-Alegre, na villa de 
S. Jeronymo, na do Triumpho, nas faldas do Serro do Roque e do 
Herval. 
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Gneiss abunda nos terrenos das Covil h as, vizin hás de Porto 
Alegre. 

Syenite encontra-se nas fa lqas do Serro do Roque, perto do Bo
queirão, perto de Caçapava, na serra do Herval, etc. 

Steatite, Diorite e Pegmati<te são rochas que encontram-se igual· 
mente em muitos pontos da província. 

Dos terrenos volcanicos nota-se tambem u existencia de algumas 
rochas, como por exemplo o basalto, etc. • 

(Puttlo José ele Oli-vei?"U .- MllMORill. ANNEX,~ AO RELA'rOR!O DO MI
NIS'rlllUO DA AGRICULTURA.) 

• Anthracite Mritoso da estancia de Candldo da Costa (serra dé 
S. Roque ; idem da estancia do tenente Ricardo (caminho de 
S. Lourenço á Caçapava, a t> legnas da villa.) 

Carvão magro ou secco e graxa do Curral Alto (mesma es-
Lancia.) · · 

Idem graxo da estancia da Capellinha de Ct~pané; idem pyritoso 
do Sandy (estancia de Candido da Costa); idem graxo 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 recommenda para a fabricação do gaz de illuminação. 

Carvão (no município de S. Leopoldo), idenlico ao precedente, 
em grande deposito na Candiota. 

Linhito compacto, da estancia 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 estancia dt) Mata ; idem á margem do arroio Irapoá ; 
idem, margem do rio Jacuhy. 

Shisto bituminoso, Curral Alto, nas vizinhanças de S. Gabriel 
(estan.cia de José Ferreira) ; idem, de S. Gabriel; idem, estancia 
da Capellinha de Campané; idem, estancia de Candido da Costa, na 
serra de S. Roque; idem, no Sandy, (a, leguas á E. de Bagé e a 1 
do Quebracho. 

N. B. Algu·ns destes combustíveis são conhecidos desde i807. 
Sellow, Mabilde e Johnson fizeram ahi diversas explorações. • 

(Ladislult ele SottZU. ll{ello Netto- MEMO!UA ACERCA DOS MINERAES 
COMBUS'l'IVEIS DO BRAZIL .) 

« Illm. e Exm. Sr.- Durante os tres mezes de licença quê 
acabo de pass!lr junto de minha família a saciar saudades de 17 
annos de auseucia, tomei por distracção a pena de visitar 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 ordinariú o carvão, e que por consequencia não merecia a 

29 
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pena de explotação (permibta V. Ex. este termo de aportugueza
mento da palavra franceza exploitation em falta de outra que lhe 
corresponda em nosso idioma); seguudo outros que o que se via 
não era carvão; em fim tambem se achou que a quantidade era 
tão pequena que se devia desprezar. Estes differentes juizos, bem 
que terminantes, me par:eceram tão fóra de fundamento que, 
longe de me desanimar, mais me 11nimuram a fazer algumas ex
cursões aos differentes pontos onde o gizamento se manifesta á 
superficie do solo. Com effeito não consta:va que tivesse havido 
trabalho algum que autorizasse semelhante 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 mistura com telTa, 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 no genero de 
industria em que se tem de empregai-o e todo o mundo sabe que 
o mesmo gizamento contém a mór parte dos vezes carvão de diffe
rentes especies. 

O segundo parecer, não determinando o mineral que se tinha 
eon.fundido com o carvão, augmentou a minha duvida. Emün1 

' ém terceiro só tive de admirar a· vista penetrante que teve a h a· 
bilidade de ajuizar da potencia e · abundanc ia da mina sem que 
conste ter havido algum exame prévio, que podesse fornecer 
dados para uma tal conclusão. 

Os-pontos conhecidos onde a vista descobre immediatnmente o 
terreno carbonifero, são todos situados á margem direita do rio 
Jacuhy, pouco mais ou menos á mesma distancia, isto é, Y, ou 6 
leguas do mesmo rio. 

Entre o arroio S. Marcos e Iruy muito perto deste, ao Norte duas 
leguas do Serro Partido, no campo do Sr. Patricia Peixoto, em 
uma das sangas tributarias do mesmo Iruy, está o ponto mais a 
Oeste que visitei. 

Ali bastaria a grande quantidade de pyri tes branca, ou sper
kise que se manifesta em· decomposição ao longo da sanga, dando 
á sua agua um gosto leve de caparosa, para dar idéa sobre a 
idade do terreno, si não fussem os pequenos bancos de cnrvão e 
de scbisto bituminoso que se descobrem de distancia em distan
cia, como restos de uma parte de camada que fõra destrnid::) 
pela alluvião das g randes enxurradas que formaram a sanga, e 
que a esbarrancam constnntemente. Não foi possível, porém, na 
pequena extensão que percorri, por ser .iá bastante adiantada a 
1wra em que por ali passei, descobrir uma camada regular que 
me désse alguma idéa do gizamento; além disso o carrego é 
mui pouco profundo e me faltaram os meios para fazer a menor 
excavação . A amos tra n.. i que ahi apanhei, não deixa duvida 
sobre a especie ele combnstivel, apezar de se achar alterada e 
misturada com torra, em consequencia de sua longa exposição 
ao tempo e á inundações das aguas barrentas do campo vizinho 
que por »I li se encaminham ao Iruy. Classifiquei-a de carvão 
magro (houille mcúare) 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. 

O outro Jogar em que me constava se manifestar o carvão de pec 
dra, é no campo do Sr. Dr. Freitas Travassos, ao sul e junto de 
uma elevação denominada o Alto do Carneiro, onde se ·encontra o 
ultimo marco do campo do Sr. Desembargador Pedro Chaves, entre 
o TabaLingay e o Capivary, a tres ou quatro leguas a Leste do 
primeiro ponto. Não me foi possível aqui encontrar mais que o 
schislo betuminoso que a pessoa que me fez o favor de guiar to
mou por carvão de pedra. · Esta circumstancia que me não dei
xava duvida sobr-e a identidade da formação, sorprehendeu-me 
com tudo tanto mais quanto se me tinha assegurado que outr'ora 
se tirara d'a!i carvão para o uso de algumas forjas de ferreiro. 
Estou persuadido qu.e nem eu nem o meu guia pudemos dar 
com o verdadeiro Jogar donde· se extrahiu o carvão que se em· 
pregou com vantagem nas forjas de ferreiro, e aqui encontro com 
prazer a explicação de um facto que se refere na província, que 
concorreu bastante para o descredito do carvão. 

Diz-se que ha alguns annos se enviara uma porção de carvão 
deste Jogar ao Sr. chefe de divisão Grenfel, e que este tendo-o 
feito empregar nos fogões das caldeiras de um pequeno vapor, o 
achou qe pessima qualidade ('?) ; ora, a pessoa que me acompa 
nhava, . foi a mesma que por ordem do fallecido Sr. Manoel José 
Machado, antigo proprietario daquelle campo, fôra encarregada 
da extracção daquella amostra, segundo ella mesmo m'o re
feriu. 

Em fim, a dez ou doze leguas D Léste deste ultimo ponto se acha 
o logar donde trago as amostras mais curiosas. E' no campo do 
Sr. Gandi do da Costa, a mui to pouca distancia do seu esta
belecimento, duas leguas ao sul do antigo estabelecimento do 
CLlrra l-Alto occapado hoje pelo Sr. Moraes, proprietario desta 
parte da antiga razenda do mesmo nome, que o espírito mais 
escrupuloso e incerto não póde deixar de se estasiar á vista do 
Dspecto que offereoe a bel/a camada de carvão mais pnro, envolto 
em outras camadas do se h isto bituminoso. Devemos á curiosidade 
do Sr. Gandi do da Costa, que tem feito alguma excavação, e 
mesmo extrabido uma pequena porção de carvão, cuja amostra 
tenhD a l1onra de otferecer a V. Ex. sob o n. 2, esta facilidade 
com que pudemos varrer toda a <iluvida que se possa apresentar. 
Infelizmente, porém, a pequena escavação, que existe, não tendo 
sido feita por pessoa da arte, não é propria para adiDntar a menor 
idéa sobre a potencia, inclinação e direcçiio do gizamento, olfe
reoendo aliós as mais bellas amostras do combustivel, como acabo 
de dizer. 

Olfereço a V. Ex. sob u. 3 uma linda amostra extrahida de umw 
camada inferior, que pelo aspecto ànthracito e menos schistoso 
differe consideravelmente da de n. 2. Não me r.ecordo ter visto· 
carv.ão tão bello nas minas que visitei na Prussia e na Belgica. ec 
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só o com paro a uma amostra que se encontra no gabinete de mi
nera logia do Jart.lim das Plantas em Pariz. 

A mesma razão que me impediu de classificar com segurança a 
amostra n. 1, tambem milita llara as amostras ns. 2 e 3, que sup
ponilo 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 possuímos 
quatro pontos de manifestações (af!leu?·ernent) que nos orientam 
sobre os limites, Sul e Este, do terreno carbonifero, e me levam a 
presumir que a bacia hydrographica daquella parte da província, 
e neste caso alguns golpes de sonda, nas margens do Jacuhy, 
bastarão pnra a determinação do ponto em que se deve começar a 
explotação, de maneira que se reduza o mais possível a distnncia 
{la mina ao ponto de embarque, nfim rle evitar o longo trajeclo 
do caminho de ferro, que é o que mais faz avultar o capital para 
esta empreza . 

Devo agora oceupar a v. Ex. com um objecto rlifTerente, bem 
que inteiramente ligado com este, a que resultou, como natu
ra lmente, de muito incomp leta exploração quo fiz do carvão de 
pedra da província do Rill Grande. . 

As H amostras que tenho a honra de apresentar a V. Ex. são 
varied~des das tres especics que formam a qnasi totalidade do 
ferro que se explota na Europa ; são : 

1.• O ferro oligisto, ou peroxydo de ferro dos Dhimicos: 
2.• O ferro oxydulado, ou oxydo ferroso ferrico; 
3.• O ferro oxydado bydratado, ou hydrato de ferro . 
V. Ex. encontrará cinco variedades da 1" especie, a saber : 
L• Hematita vermelha (lternatite range), muito commum, nos 

arrabaldes e mesmo na freguez ia da Encruzilhada ; 
2. o Ferro oligisto amorpllo, que supponllo ser a variedade que 

os minera logistas chamam itabirite do Brazil ; 
3.• Ferro oligisto meta lloide e amorpho, apanhado nas fra ldas 

do Serro Partido; 
lJ,.• Ferro oxydado vermelho e terroso, encontrado ms vizi

nhanças da mina de carvão do Curra l-Alto . Supponho ser a va
riedade que tem muito emprego na fabricação das tintas; 

5.0 Emfim, a mesma variedade, talvez um pouco mais rica ou 
mais pura. 

Na segunda especie só tenho duns variedades a offerecer,.mas 
a sua importancia é tal que· ml:l não peza o seu pequeno numero. 
São o ferro oxydulado amorpbo, e o ferro oxydulado iman que 
não dilfere do primeiro senão pela propri edade de attrahir · e de 
gozar dos dons polos. Estas duas variedades são jus tamente as 
que fornecem na Suecia o ferro tão estimado na Europa pela sua 
ductilidade e a segunda é a unica que se ta lha e que se arma 
para o iman natural. Resta-me grandíssimo peznr de não ter po 4 

dido ir pessoalmente reconhecei' o gizamen to deste precioso mi
neral; mas não me permittem a menor duvida sobre a sua 
a.bundancia as informações quo me forneceram algumas pe~soas 
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dignas de fé, entre 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. 

Temos na terceira especie: :f.o, ferro oxydarlo hydratado do 
Curral-Alto; 2°, ferro hydratado geodico ou oetite, do campo do 
Sr. DI'. Freitas; 3", mineral em grão; q,o, emfim, minel'al ooli
tico. Esta variedade é tão abundante em todo o districto do Rio 
Pardo e suas vizinhanças, que constitue por si só talvez a decima 
parte do solo. E' geralmente empregado na construcção, e talvez 
só a es ta circumstancia deve ella o ser geralmen te conhecida e 
por muitos nomes, todos igualmente correntes; chamam-a tapi
nboam, pedra cupim, pedt·a de forno, itacurú, etc. A maior 
parte das vezes encontra-se este mineral aglutinado, formando 
gra ndes bancos ·e Lendo por cimento, não o carbonato calcareo, 
como ordinariamente .acontece, mas o mesmo hydrato de ferro. 
E' neste estado que ell e tem emprego na construcção. Seria para 
desejar que se tomassem amostras desse mineral em difTer·en tes 
partes, afim de examinar si em tortos ou em al guns pontos só
mente elle contém aq uella porção de acido pllosphorico, que cos
tuma tornar de qualidade inferior o ferro extrahido des ta va
riedade de hydrato. A amostra que ofEereço a v. Ex. não se acha 
em es tado de agglomeração, e só o distingo do minernl em grão 
por havel·a apanhado junto destes bancos da rocha oolitica .» 

(I. Velloso Pecle?·nei?"as .) 

• Illm. e Ex:m. Sr.- O carvão de pedra e o ferro, es tes dous 
focos de toda a industria e c i vilisnção moderna, ao lado um do 
outro, na margem de um rio navegavel como o Jacuhy, é pre~ 
sente que nos depara a Providencia para o mais facil desenvol
vimento industrial do nosso paiz. Si outr'ora o governo de Sua 
Magestade julgo u tão importan te a descoberta do ca rvão de pedra 
no Brazil, que pagou a um individuo es pecial para explorar as 
minas de Santa Catllarina, que se manifestam a 10 e :f.q, leguas de 
maus caminhos ao embarque, estou intimamente convencido que, 
boje que a navegação por vapor no Brazil tem tomado um incre
mento espantoso, que se tem augmentado o numero de nossas 
poucas industrias que têm por motor de suas machinas o vapor, 
boj e que o consnmo de carvão se tem multiplicado considera
velmente, o mesmo governo de Sua Magestade não hesitará em 
escolhet· entre o enot·me tribLlto que pagamos á lnglateua, de 
uma parte, o emprego desses capitaes no mesmo paiz e a impor
tação de população branca e i·ndustl'iosa do outro, e que as minas 
de carV'ão da província do Hio Grande merecerão sua solicitude. 
A mesma província balda de mattas, como é, terá mnis facilidade 
para os es tabelec im entos industriaes que necessitam de combus
tível e poderá dar muito maior desenvolvimento á sua navegação 
.por vapor, que é uma necessidade á sua condiçãu hydrographica. 

Estou persuadido tambem que não menos interessante sêrá 
para o governo o estabeleci mento de explotnção de ferro nas 
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margens do Jacuhy. A fabrica do Ypanema, lutando com es
cassez dos matos, com o inconven iente 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 imprati.cavel aos caminhos de ferro, é um documento 
vJvo da importancia que lhe merer,e a fabri·cação de ferro 
no Brozil. 

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 emprezas 
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 parliculares. O go
verno· dispondo de muito mais meios do que um particular, póde 
com mais vantagem lutar contra os embaraços que sobrevêm ao 
plantamento de uma industria. Quando o governo tenha de per
der por esse mesmo motivo perseguidor de suas emprezas, qlle 
todos conhecem, o ninguem remove, não seria isso razão para 
deixar de emprehender uma obra desta ordem. Não se dão, 
porventura, premias aos inLroductores de industrias novas 
no paiz? 
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 causa nenhuma a in

troducção de população branca industriosa? 
A formacão de uma companhia é impossível : 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 conhecido no 
paiz. Ao governo, pois, compete dar o exemplo, instruir os 
nossos capitalistas com a pratica, mostrar-lhes que a cousa é 
realiza v e! e I ucrosa ; não faltarão as companhias quando os c a· 
pita listas tiverem visto como o negocio se passa ; elles têm o ther
mometro de seus lucros mesmo nos prejuízos do governo, elles 
sabem que, quando o governo nada lucre, elles poderão tirar 
até 25 °/o· 

Estas considerações, Exm. Sr., me deram coragem para inter
romper a V. Ex. nas suas importantes occupacões; espero que o 
patriotismo de V. Ex. me escusará a ousadia do meu. 

Digne-se V. Ex. ordenar onde quer que sejão entreg-ues· as 
amostras de mineraes a que me refiro neste officio. 

Deus Guarde a v. Ex.- Rio de Janeiro, 3 de Abri.! de i8Y,8.
IIlm. e Exm. Sr. Dr. Manoel Felizardo de Souza e Mello, ministro 
e seCretario de estado dos negocias da marinha, e interinamente 
dos da guerra.- I. Velloso Pederne ·iras, capitão do imperial corpo 
de engenheiros. • 
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• Illm. e Exm. Sr.- Em cumprimento da circular n. 278 de 6 
de Fevereiro proximo passado, acompanhada do exemplar da 
nota transmittida pelo ~Iinisterío da Agr icul.tura, com a circulat: 
de 25 de Dr.zembro ultimo, em relação aos. trabalhos de mine
ração da província, tenho a honra de dar á V. Ex. as infor
mações seguintes : 

Nestes ullimos 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 província, 
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 pa·ra 
auxiliar a iniciativa particular, e os favores que dispensam á 
companhias regularmente organizadas, que se empregu.em na mi
neração e extracção de tantas riqLlezas, que demandam grossos 
capitaes, vastos edificios, machiuas e instrumentos necessarios a 
diversas applicações, como diversos são os mineraes e a natureza 
de sua separação e liquidação. 

Não tenho bastantes dados e esclarecimentos para poder com 
exactidão transmittir amplas e minuciosas informações sobre o 
estado da mineração na Província ; posso, porém, adiantar que : 

Existem 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 sua séde na capital do Imperio: occup.a-se, por em quanto, 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, município 
de S. Jeronymo, da· qual foi encorporador James Johuson, e que 
ha muito trabalha com regularidade, tem grande quantidade de 
trabalhadores livres, em sua maior parte inglezes, dando inte
resses a seus associados, ê fornecendo ao commercio e á nave
gação fluvial o combustível de que hão mister. 

A terceira de marmores, no município da Encruzilhada, com 
sua séde na capital desta Província. 

Ignoro o seu desenvolvimento, fundo, capital e outras circum
staucias, sendo certo, porém, que o erario provincial gar11ntiu os 
juros ~as acções, mediante condições estipuladas . 

Não se póde, por emquanto, determinar o valor dos productos 
por falta de norma e cotação . E porque ba deficiencia de dados 
officiaes, não me é possível 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 estatística, 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, Commcrcio e Obras Publicas ·antes da 
abertura das Cnmaras. 

Além das comp·anhias mencionadas, alguns indivíduos se têm 
applicndo á industria extrnctiva do ouro, com ma is ou menos 
vantagem, por meio de engenhos por ag uas, de soccar a pedra, 
que é ex:trahida por instrumentos grosseiros , picaretas, marrões 
e outros semelhantes, como acontece no Serrito do Ouro e rincão 
do Bassoroca a ~e 5 leg ua s ao Norte de Caçapava, com 0s en
genhos de Luiz Maria, e Porto, Jogares esses em que me consta 
haver-se extrahid0 g rande quantidad t3 de ouro de subido 
qui! H te . 

Existem muitas outras jazidas mineraes na Província e especi
almente neste município que são conhecidas, e talvez examinadas 
por pessoas competentes, m as 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 eampos pertencentes á viuva deJanuario Sil
veira de Castro. 

Cobre ao norte de Caçapava, a duas leguas de di stanci a, em 
campos pertencentes aos herdeiros de Antonio José da Motta e 
Silva. · 

Ferro, duas minas ao sul de Caçapava, a qua~fQ leguas de dis
tancia, em campos do Capi Lã o Clarimundo Marques Guterres: ali i 
encontra-se a pedra magnete. 

Pedra calcarea, a uma legua a lés te, existe uma extraoi'dinaria 
pedreira, que fornec e pedra a seis fabri cas, que trabalham no 
fabrico de superior cal, occupando 60 operarias, sendo 4,0 de con
dição livre . 

Carvão el e ped1·a nos campos dos herdeiros do Tenente Ricardo 
José de Magalhães, a cinco leg uas de Coçapava. 

Ig-ual mina, em cam pos de D. Jo?quina de Maga lhães. 
Idem, em campos de Bemardo de Souza. 
Idem, nos campos do Dr. Firmino Maria Martins. 
No município de Piraltiny ex iste a conl1ecida mina de carvão 

de Candiota. 
No município de S. Gabriel, arroio Salso, ex istem minas de 

ouro, cobre e zinco. 
Pelo exposto se vê que esla Provincio, e com muita especiali

dade o município de Caçnpava, encerra em si ex traordinarias 
riquezas, no estado primitivo; dependentes apenas da industria e 
meios extractivos. 

Uma companhia quo dispuzesse de capitaes bastantes para 
supportar as av ulta das despr.zas, necessarias á ar.quisição de ma
cllinas, caldeiras e. apparelhos com ap pli c.:ação aos tra balhos de 
ex: t1·acção, separação e apuração dos diversos metaes; u.ma com
panhia que , com met.hodo, boa admini stração, economia e re
gimen apropriado, se propuzesse introduzir u~1 pessoa l idoneo 
de mineiros e trabalhadores ; e que consLrnisse uma linha ferrea 

.. 
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para o transporte dos productos elo primeiro pprto fluvial, essa 
companhia creio que, em tempo mais ou menos proximo, seria 
largamente compensada do capital e juros dos fundos soc iaes. 

São as inrormações que entendi dever transmittir a v. Ex:., na 
defit:iencia de melhores e mais acertados detalhes. 

Deus Guarde a v. Ex:. - Caçapava 10 de Março de 187.4 . 
Illm. e Exm. Si'. O r. João Pedro de Carvalho M0raes, Digno 
Presidente da Província. • 

( B cb/thCb.ZU?' Ji'?"U?WÍSCO de B em - GUARDA-l\!ÓR DAS MINAS.) 

Carvão de 11edra do Arroio dos I-l.atos 

JAZIDAS 

«Antes de percorrer e estudar este munte1p10 foi meu pri· 
meiro trabalho visitar a mina de carvão de pedra em explo
racão. 

Dirigi-me, pois, no dia 23 de Abril do corrente anuo para o 
Jogar de extracção de carvão de pedra. 

O vapor que me conduziu de Porto-Alegre a S. Jeronymo 
atracou ao trapiche da mina de carvão . 

Da h i á casa do administrador sobe-se uma coxilha, ficando a 
habitação em um ponto culminante . 

O seu estado ê geralmente regular, ed ifi cada sobre for·tes ali
cerces, precisa comtudo de modificações aLtendendo-se ao seu 
baixo pé direito, o que deve tornai-a pouco supportavel no 
verão. 

Da habitnção ao Jogar de exploração da mina percorre-se em 
t?'amway um trajecto de duas leguas. 

Atravessa-se vastos campos de pastagem, subindo-se algumas 
coxi I h as, accusando o barometro uma altitude de 3(:)01 acima do 
nível doJacuhy e 70 acima do uive! do mar . 

Cinco sondagens foram feitas pelos concessionarios, sendo 
quatl'O no longo da linha ferrea e uma no logar denominado 
Xarqueadas. 

Estas sondagens attingiram á profundidade de 66"', 86"', 50, 
1iJ4m, 40, f!dm, 15, 93 111 , 82. 

GALERIAS 

As galerias principaes correm na direcção N-S-E-0, partindo 
destas as ramificações precisas aos eórtes, a sua altLlra varia de 
:1 111 a 101

, :1.7. 'fendo engrossado ultimamente a camada de carvão, 
ha gn leri11s mais altas, o que mais faci lita o transporte. 

O poço de extracção ser ve lambem para renovação do a1·, o que 
torna di/1lcil senão impossível no verão a estada dtmtro das ga
lerias e principalmente o trabalho dos picadores e clesentulba
dores. H.eveste a camada de carvão um schisto preto ou ardosia 
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compacta, que torna mais resistente o céo da galeria. Os córtes 
feitos para extracção do carvão são entLllbados apenas este é 
retirado. 

Perfura-se com ·o alvião a camada de carvão a extrahir, car 
regando-se em seguida o furo com polvora, tendo antes o cui· 
dado de desbastar um pouco a parte inferior e opposta áquella 
em que se faz o furo. Vi arrebentar camadas de 1111 a ! 111 , 17 de 
espessura. 

A temp·eratura dentro das galerias, no inverno, era de 29°, 5 
cent., marcando o tbermometro 19° cent. á entrada do poço. 

Durante o verão torna-se muitas vezes necessario fazer uma 
fogueira na parte inferior do poço, aflm de obrigar a vent ilação 
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 ~ metros, e donde é 
retirada duas vezes por semana. 

Não se tendo até agora descoberto o proto-carlmreto de bydro
geno ordinariamente conhecido por grisott, penetra-se nas gale
rias com velas em vez de lanternas de segurança. Nota-se com
tudo pequena quantidade de acido carbonico na parte inferior 
e tanto mais aprecia-se o seu efl'eito, quando abaixando-se a vela 
vê-se que a chamma diminue. 

Contém este carvão porções de pyrites de ferro, quer em la
minas vi síveis, quer mesmo em veios ou nodulos. Diz o illustre 
mestre Dr . Percy em sua obra que : a combustão espontanea do 
carvão de pedra nas minas pal'ece quasi devida ao calm· desenvol
vido ao contacto do ar atmosphe1·ico pela orcyclação dcts pydtes es
palhadas nct rnassa . 

Ora, succedendo 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 combustível. 
Neste sentido me tenho dirigido a diversos professores e espero 
obter solução definitiva. 

REVESTIMENTO INTERNO DAS G.A.LER!ti.S 

O revestimento interno das galerias é feito com madeiras do 
paiz, usando-se dos processos que a sciencia moderna aconselha 
quanto á segurança e hygiene. 

Empregam-se as seguintes qualidades de madeiras . 
Aroeira, Angico, Taromã, Cabriuva, Ipé, e Cambará que se 

encontram a leg ua e meia nas margens do Arroio dos Ratos e 
Serro da Raposa . 

Conduzida á mina em carretas o seu custo regula ~#000 a duzia 
de estacas . 

Empregam-se nas galer ias principaes dormentes refugos da es
trada de ferro de Porto Alegre a Uruguayana, e seu custo é de 
500 réis cada um . » 

(João Cordeiro da G-raça .) 
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• 111m. e Exm. Sr.-'l'enho presente a portariaquev. Ex. 
dignou-se dirigir-me sob o n. 366 e0m data ele 8 de Fevereiro de 
i875, ordenando-me que fosse a S . Jeronymo inspeccionar os tra
balhos de melhoramentos executados na mina de carvão de pedra 
do Arroio dos Hatos, em vir·tude das indicações por V. Ex. 
feitas ao aclual gerente da companhia claquella mina; cujas 
ordens cumpri, passando a ministrar a V. Ex. as informações 
relaLivas á minha commissão. 

Si as informações que tive a honra de dar a V. Ex. em meu 
officio de 19 de Setembro de 1873 eram pouco lisongeiras e des 
animadoras l'elativamente uo pessimo estado em que se achavam os 
trabalhos feitos naquella mina pelo ex-gerente o finado J. John
son; as enormes despezas feitas pelo mesmo com pouco ou 
nenhum proveito para a empreza, Lendo deixado a maior parte 
das obras que mandou executar para o estabelecimento da mina, 
inutilisadas ou sujeitas a dispendiosos melhoramentos inevitaveis 
fazer-se para segurança das obras tanto subterraneas como exter
nas ; não tendo deixado senã'l incontestaveis vestígios e provas 
de incapacidade 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 conta da· 
quella administração o intelligente William Tweedie, que com 
insano trabalho, constancia, não pequeno dispendio, sacrificios 
para a companhia, conseguiu pôr a mina de carvão de pedra do 
Arroio dos Ratos, tanto em relação á segurança e direcção do tra
balho subterraneo da mina como da disposição dos appare lhos, 
machinismo e dependencia do estabelecimento, em estado tal que 
duvido que mesmo na Inglaterra se encontre uma mina de 
carvão de pedra que possa t'ivalisar com a mina do Arroio dos 
Ratos, pelas boas relações · e segurança relativa, commodidade 
para o trabalho subterraneo e externo, machinas e apparelhos do 
melhor systema e qualidade, bem como 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 fastidiosos, mas que julgo dever expor a V. Ex. 
para podet' julgar-se melhor do actual estado 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 1873. , 

Quando em 1.872 a actual companhia mandou executar os pri
meiros trabalhos sob a direcção de J.Johnson, existiam ~o terreno 
da concessão não menos de seis descidas ou poços anL1gos para 
chegar-se até á camada de carvão a explorar ; porém, nenhum 
daquelles poços podia ser aproveitado, por falta de dimensões pro
prias para uma exploração regular e mais ainda pelo Jogar impro
prio em que foram fundados . O mesmo J. Johnson não deixou 
de reconhecer aquellas circumstancias 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, intelli g-encia e pratica para 
o estabelecimento .e para a exploração de uma mina de carvão ; 
sem exame scientifico da lo-calidade, irrcJilectidamente contra a 
opinião de mineiros praticas que o di ssuadiram de seu inten to, 
por r econhecerem quanto era improprio. o laga r e sem saber cal· 
cular eu prever as d)ffl culdades com que ia lutar por falta desses 
conhecime·ntos scienlificos; mandou abrir e fundar o actual poço, 
que, por ser aberto conforme Hquelle gerente o ordenara e exi
gia e sem os preceitos da arte, desabou duas ou tres vezes, alcan
çando afinal e com ri sco de vida para os opera rios, fundar o poço, 
muralhal-o sem segurança e sem preceito algum, só como para 
resalvar as appareucias, como diziam es proprios mineiros, e 
~anto assim, que os mais atrevidos traball1adores e mineiros ne
gavam-se descer á mina poucos dias dopais de concluído aquelle 
poço ; isso com receio de ahi ficarem sepulta elos. 

Foi es te o primeiro erro que avultadas sommas de dinheiro 
custou á cempanhia. Fioalisaclo o muralha meu to daquelle poço, 
mandou o ex-g-e ren te J. Johnson abrir immedia ta mente por 
baixo elas desaprumadas e mal construídas paredes do poço e sem 
constrnir obra .alg-uma para a sua seg urança , a ga leria pela ca
mada de carvão; de maneira que nquella parte do poço ficava com
pletamente isolada do chão solido da mina, pesando em cheio 
sobre o vão dei xado pela perfuração do carvão para formar a pl"i
meira g·aleria de direcção e transporte, de l!Ujo tecto se acha v a 
;!penas separada a parede da mina do poço por uma camada de 
sehisto muito argilloso, que nenhuma segurança podia oi.Yerecer 
pois que as paredes ou muralharnento do poço senrilo feito sem o 
menor precei,to da arte, e não vedando a entrada da ab undante 
agua que la teralmente e pelas camad11s permeaveis e superiores 
a schisto vertiam para o interior, eram absorvidas pelo schisto 
arg.Woso que, augmentaudo de volume por aquella absorpçãe de 
agun, desfazia- se e desabava diari amente, n ponto que as paredes 
do poço ficavam suspensas no ar sobre as tr·avessas circulares de 
madeira e acabariam por desabar igualmente. 

Não satisfeito. de todos aquell es erros qae commettia, e ex
gerente não attendia a con se lhos de mineiros praticas, querendo 
cmfim, depois de tantos dinheiros gastos e tanto tempo perdido 
com aquellas obras, dar principio á extracção de algum carvão de 
pedra da mina, mandou ~egurar com travessas de macleit'll e al
g-uns varões de ferro _que passavam pelo centro rile um a outro lado 
do poço, a cnnhar as paredes para evitar, ao menos momentanea
mente, a que pressão lateral do terreno encharcado não empur
rasse repentinamente para dentro, como era de esperar, as pare-

, des que. mal censtruidas e desaprumada s, não podiam resistir a 
uma tal pressão e as fizesse desa bar e e ntulll a~ o poço. 

Assim aquellas paredes, alg-uma cousa, ainda que pouce mais 
segur<1H por ulguns dias ou mesmo semanas, alg- uns mineiros, 
mais pela necessidade de ganhar com que sustentar-se, do que 
confiados na segurança apparente da obra, desce ram á mjna para 
dar principio á extracçãe do carvã0, na parte latecal da galeria já 
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principiada, e ordenando-lhes 0 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 Lrabalhos da extracçãu do carvão a uma tão pe
quena distancia da ent rada da galel·4a no poço que o tecto daq.uella 
parte in·termediaria (entre o poco e b Jogar da extraccão do carvão) 
não deixou tle dar Jogo pelos rnuilo's fragmentos de schisto que se 
desprendiam do tecto, todos os indícios de um desa.bamento in
evitavel, e tanto mais que tinha ordenado, conl!'a a opinião de mi
neiros praticas, extra hir-se o carvão por um systema sui generis 
de camat·as (chamb1'es. - Grandes espacos sem reserva de pilares 
do mesmo carvão), e sem ao menos usar de distancia em distancia, 
umas madeiras em pé (escoras) acunhadas so lidamente entre o 
mesmo tecto e o chão, conforme a pouca solidez do tecto, em 
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 agmts que se accumulavam por absorpção nos sch is
tos argillosos, cujas escoras neste caso teriam sido no 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 construccão de uma 
solida abobada construída com bons tijolos, a qual obra pt•evenia 
ao m_esmo te_mpo a destruição dos schis tos da parte superior do 
c:.trvao, conttguo ao poço aonde as aguas minavam em abundan
cia, e cujo espaço serviria de deposito ou logar em que se descar
regasse o ca rvão sahido das galer ias de extracção; obrigava os 
operarias a depositar o car·vão extrahido na boca ou sabida da 
ga leria do poço, porém da parte interna da mesma, para não 
estorvar ou embaraçar os apparelhos de suspensão, na parte infe
rior do poço; de maneira que a galeria achava-se assim com a 
sahida para o poco tomada, o que em um caso de acciclente nas 
ga lerias, teria sido uma barreira para impedir a sabida prompta 
dos mineiros, além ela nenhuma commodiclade e mesmo dilllcul
dade e delonga por falta de espaço, para o serviço dos trabalhado
res incumbidos de carregar ou encher os apparelhos para a sus
pensão do carvfío para fóra do poço. 

Eis, Exm. Sr., em resumo, a descri peão do estado em que 
achei as obras da mina de carvão do Arroio dos Ratos, qumdo as 
inspeccionei á primeira vez, o que motivou a indicação das obras 
de segurança a fazer- se, conforme tive a honra de ponderar a 
Y. Ex. em meu officio de 19 de Setembro de 1873, cujas ponde
rações foram por V. Ex. levadas ao conhecimento do actual ge
rente '\'Villiam Tweedie, logo que este tinlla tomado conta da di
recção dos trabalhos da mina, depois de demitlido pela directoria 
da companhia em Londres o referido J. 'Johnson. 

J ui guei necessario dever entrar,ainda que mui resumidamente, 
nos promenores daquelles primeiros trabalhos feitos; os quaes 
foram verdadeiros I;Uodelos da ignoraucia dominada pelo orgulho 
e presumpção, e verdadeiros modelos de esbanjamento de dinheiro 
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sem proveito parà a companhia, da qual esta província é accio
nista dos maiores,que não possue menos de 2.000 acções,e que mo 
consta ser, ainda que tão iodirectomente interessada como é na
quella em preza, a ac·cionista que menos tem influi do para obter-se 
boa gerencia aqui da mina, p11r falta de quem a representasse 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 
hoje aquellns obras da mina de Carvão do Arroio dos Ratos sobre 
a gerenciado engenheiro William Tweedie. 

Aquelles inqual ificaveis 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 se rio a segurança da mina, não deixaram de ser igual 
mente reconhecidos pelo actual gerente W. Tweedie ; logo que 
tomou conta da gerencia, elle disso deu conhecimento á directoria 
da companhia em Londres. 

O embaraço em qae 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 mesmas obras em duplicata e outras 
indispei:lsaveis e urgentes obras não I em bradas pelo ex-gerente J. 
Johnson ; esse embaraco, digo, desvanece a-se em parte com a 
ordem que V . .l!:x. lhe deu de pôr em estado de seguranç:J tudo 
quanto diz in 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 eselarecer devi
damente; á vista do que forma-lhe concedidos pela directoria, 
ainda que com grandes sacrificios,os meios pecuniarios para con
struir, com todo o prece i Lo da arte, as obras necessa rias,conforme 
V. Ex. judiciosamente indicou . 

Na impossibilirlade de demolir ou apenr o pessimo melhora
mento que existia,sem correr imminente risco de se desabar tudo, 
entulhar-se o poço, inutilisal-o, e ver-se depois obrigado a cavar 
no poço ; o engenheiro Tweedie com a maior prudencia e atten
dendo á economia, mandou reforcar :.1s paredes que existiam, con
struindo na frente dns mesmas, e eom ~odo o preceito ex.igido em 
semelhantes construccões, uma segunda parede de bons tijolos 
bem aprumado, os tijollos bem acunhados e tomado> com arga
massa de cimento de Portland; de maneira que aquelle poço hoje, 
bem construido, offerece toua a segnranca que semelhantes 
construcções devem ter. 

O poço de rórma circula r, com a nova parede construída, que 
serve de contra forte á parede qLle ameaçava ruína, ac ba -se um 
tanto reduzido no sen diameLro que actaalmen te não excede de 
2,86 metros, tendo a total profundidade de 6!1.,38 metros, dos quaes 
o,28 metros são destioados ao l'eservatorio ou poço abaixo do nível 
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 56,10 metros da parte inferior d·a camada de carvão de 
pedra até o nivel do chão exterior. · 

A esta profundidade de 56,10 metros mandou o engenheiro 
Tweedie construir ante a entrada das duas galerias,que se acham 
em direcção opposta, dous depositas para o carvão que das mes
mas ga lerias é earregado pai' a o poço, por onde é levanta do pelos 
respectivos apparelhos para fora . 

Aqueiles depositas tem uma altura de (1,,68 metros, e de fórma 
semi-circul ar na parte superior o tecto cuja abobada é constmida 
com bons tijolos e argamassa com cimento de Portland. 

Desta manetra, além de ter conseg·uido, como é de rigor 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 ele mais ter
reno superior ás galerias, tenham provocado pela continua da 
infiltração das aguas e amollecimento das camt~das de schisto argil· 
loso que n'aquelles lugares, em que mais deviam ter sido resguar
dados elas aguas, estavam a ellas mais expostas e desamparadas. 

Esta obra urgente e indispensavel,que devia ter sido a primeira 
a fazer-5e, antes de perfnrar-se avante, nn camada ele carvão a 
explorar e ext rah ir, não se tinha della lembrado, como já disse, 
o ex-g-erente Johnson, obrigando assim o actual gerente 'fweedi 
e a construir essa obra, não sómente comgrandes diffl· 
culdades a vencer, mas com grande perigo de vidapara os 
operarias, v~sto o pessimo estado de deterioração em que se 
acllava a camada de scbisto ~rgillos, amolhecido pelas aguas 
infiltrados, tendo já em parte desabado e enfraquecido a parte 
que servia de base ao melhoramento do poço em rui na, e em cuja 
camada de sch isto era indispensavel penetrar profundamente, 
não obstante aquelle pessimo estado de perigo, para poder canse· 
guir aquella construcção. 

O interior das galerias hoj e apresenta todas as provas de serem 
dirigidos os trabtdhos por pessaa que conhece os pre·ceitos pra· 
ticos da arte do mineiro. 

As ga lerias, nos Jogares competentes, suo escoradas e devida
mente emmade iradas com exce llentes madeiras de lei, de fórma 
que hoJe os mineiros penetram sem receio algum até os Jogares da 
extracção do combustível, que ahi se faz com a mesma 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. 

O sys tema de ventalação adaptado para renovar o ar viciado no 
intet•ior e ruudo das ga lerias -é o melhor possível; os mineiros tra· 
balham nas maiores prorundidades da mina, na extrema das gale· 
rias ele extracção com a mesma facilidade, relativamente, á ncção 
livre ele respirar ar fresco, como se estivessem ao ar livre fóra da 
mina. 

Ainda que o sys tema de ventilação da mina de carv:ão de pedra 
do Arroio dos Ratos é o que geralmente é adaptado 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 tanto mais 
merecimento quanto. o resumido diametro do poço de extracção 
offerecia 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 effeito 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 possível segurança, 
prova suffi'ciente não só que foram muito attendidas pela compa
nhia, ou melhor, pelo respectivo gerente Tweed>ie 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 ~erá uma garantia segura 
para a companhia em breve ver prosperar aquellu emprezu, que 
tanto tempo lutou com grandes diffi.culdades e sacrificios ·a fazer, 
só devido á falta de conhecimentos praLi'cos, scientificos e admi· 
nistrativos de seu primeiro gerente Johnson, ao qual o actual 
succedeu. 

Todo o material pertencente aos ~rabalhos da mina, machinas a 
vupor, apparelhos de suspensão, trem rodante, casas e dependen
cias, etc., etc., se acham no melhor estado possível de conserva
ção; alcatrO[IdO tudo quanto é objecto. d0 madeirél exposto ao 
tempo, machinas limp~s e pintadas, e finalmente no estado que 
exige ser tr·atado aquelle material por pessoa que sabe zelar os 
interesses de uma companhia. 

A camada de carvão de pedra act.nalmente em explonção, 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'3nta uma espessura ou pos
sança de 2,4,2 metros, cuja espessura, por ora, vai em augmeuto 
progressivo, á medida que cresce a profundidade. 

Quanto mais a camada de carvão de pedra penetra para o 
fundo, quanto melhor tem-se achado sua qualidade; e a parte 
superior da rnesma, a qual, como dissemos, nos 2,4,2 metros de 
espessura offerece 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· 
argilloso. 

Esta espessura acompanha em augmento a da camada principal 
ou geral. 

Sua qualidade ainda que não igual á primeira qualidade de 
carvão de pedra de New-Castle, comtudo não lhe é muito infe
rior, á vista das experiencias com elle feitas, e que presenciei ; e 
imparcialmente jul~ado póde ser comparado o carvão em questão 
ao de primei-ra qualtdade ou melhor especie do carvão de pedra de 
Cardiff. 
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Es te carvão bituminoso, que nctualmente se extrahe da mina de 
Arroio dos Hatos, mandou o engenheiro Tweedie emprega i-o nas 
foronlhas da cald_ei ra da machioa, Lrabalbaodo sem interrupção 
por muito tempo na extr(Jcção das aguas do derosito da mina, as 
fornalhas alimentadas com a maior economia possivel com 
aquelle combustível; o manomet.ro, sem o. cillação alguma, de
.Ulonstrou conservar-se na r.aldeira a pressão constante de .80 
libras em po llegada quadrada. 

Nada mais se deve ex igi r neste caso. 
Nü'o receio, pois, asseverar a v. Ex. que o carvão de pedra que 

actun lmcnte se ex trabe da camada em exploração póde ser em
pregado com todo proveito nas fornalhas das machinas a vapor 
dos bar c os do E~tado. 

Tenho certeza que uma primeira experieucia, fei ta por ordem 
de V. Ex. a bordo de qualquer dos vapor es de guerru do Estado, 
fará desvanecer a prevençiio que ha contra o carvão desta proce
clencia, principa lmente si a experiencia fôr feita com assistencia 
de pessoas habilitndas e imparcia es para julgar desta questão, 
tanto mais im portante, quanto que, dando bom resultado, como 
Lenho consciencia qLte dará, produziria, á vista elos preços com
parativos de ca rvão de pedra ioglr.z do carvão ela mina do arroio 
elos Hatos, uma economia no pl'eço para o Estado, <tO menos de 
õO pol' cento. 

lia dons annos, mais ou menos, pa ados, que"fizet·am experien
cia a bordo de um dos vapores do Estado. com carvão summa
men te inFerior em qualidade c proveniente das primeiras camadas 
de carvão exploradas na parte superior do terreno carbonifero do 
Arroio dos Hntos; e nem por isso foi o resultado dos peiores; 
pois que me consta por pessoa que presenciOLl a exper iencia, que 
durante uma viag-em pelo rio Guahyba <tcima, que durou quatro 
horas, o manometro co nstantemente demonstrou uma pressão ele 
20 libras em pollegada quadrada, pres~ão que havia na caldeira 
quando puzeram a machinn em movimento, e cuja pressão assim 
conservou-se até o barco regressar ao fondeadouro em frente á 
cidnclo. 

Nesta occasião apenas notaram os foguistas a maior força de 
resíduo que deixava aquelle carYão depois da combustão e pois 
a necessidnde de limpar mais vezes as fornalhas, comparativa
mente ao numero de vezes queimado o carvão inglez. 

Ora, a maior parte elo carvão de pedra inglez, importado pelos 
especuladores, nesta prov íncia, para se!' applicaclo ao serviço das 
fornalhas das machinas a vapor dn marinha, é carvão de pedra 
não de primeira qualidade elo ele Carcliff, mais apenas um bom 
carvão daquella província . 

E este c;1rvão é considerado como superior pa1·a aquell e serviço. 
Não h a, pois, r~zão de suppor-se ou dizer-se sem se experimen

tar, que o m1rvão cl.e pedra da mina do arroio elos Ratos não presta, 
como em gera l se propaga, por prevenção antiga, e tanto mais 
que o acLual carvão explorado não cede em qualidade ao melhor 
de Carcliff. · 

30 
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Além do que acabo de ponderar a V. Ex., relativamente ao 
carvão de pedra da mina do arroio dos Ratos, outra circumstan
cia h a que faz instar com V. Ex., para que uma experieueia se 
faça com este combüstivel a bordo de um dos vapores do Estado 
para ver si, obtendo-se bom re~ultado, como espero, o g-overno 
se decide a mandar queimar daquelle carvão a bordo de seus 
navios, e não sem grande proveito para os cofres publicas. Como 
tive a honra de ponderar a V. Ex ., quanto mais funda a mina 
tanto melhor é o carvão della proveniente. 

Este progresso ou avançamento em profundidade, só póde ser 
aclivado, havendo venda prompta do carvão que se extralle, pois 
que o trabalho não póde exceder ao consumo, visto o producto 
pecuniario das vendHs ser o unico á disposição do gerente para o 
pagamento dos mineiros e outros traba lh adores. 
_ Não havendo consumo do carv5o exlrahido, os trabalhos minei
ros ou cessam comp letamente aLé vender-se uma porção de carvão 
para pagar-se os operurios ou, no caso mais fa voravel, sã0 conser
vadas ao serviço elo 'mineração 3 ou (I, pessoas, em Io ga r de (1,5 ou 
50 que actualmente poderiam traballlar, á vista das ga lerias aber
tas, e si f:tchasse a companh ia prompta venda do carvão, nas pro
porções de 800 a iOOO toneladas por mez. 

Portanto quanto maior fôr o consumo do carvão da mina do 
arroio dos Ratos, tanto mais breve alcançarão os trabalhos a 
profundidade em que, pelas provas já á vista, se ach11va o melhor 
carvão, o que evitará sermos para esse genero de combusti vel tri
buta rios do estrangeiro, que nos vende <tqui seu carvão de pedra 
a 50 por cento mais c~ro do que o preço pelo qual a companhia 
pó de vender ao governo o carvão da mina do arroio dos Batas. 

o governo, portanto, muito póde fazer neste caso e sem sacri
ficio al.gum, em benr.ficio da empreza, e tanto mais convém isto 
ao governo da provincia, por ser esta um dos maiores accionistas, 
que tem interes e directo em ver prosperar aquella mina. 

Solicito como é em tudo quanto é relativo ao progresso material 
e moral desta província, não duvido que V. Ex., tomará na devida 
consideração o que tenho a honra ele ponderar-! h e. 

lnspectoria das minas em Porto Alegre, H de Março de f87õ. 
Deus guarde a v. Ex. Illm. Sr. João PedroCarvalh@ Moraes, 

.digno presidente desta província. • 
(P, B. PrimCI!Ve?"'». O msPECTOR DAS MINAs.) 

• Continuou regularmente no primeiro semestre do corrente 
anno a mineração da jazida do arroio dos Ratos, no município 
de S. Jeronymo, província de S. Pedm .do Sul, sendo empregado 
o systema da abertura de ga lerias de 1 1/ 2 metro de largura 
entre pilnres de 2 a q, metros de espessura. 

O trabalho estendeu-se de norte a oeste do poço na distancia 
de cerca de 100 metros e na profundidade de 62 metros abaixo 
dB. superficie da terra, tendo nesse uivei a camada carbonifera a 



DO RIO GRANDE DO SUL 467 

a espessura de i metro e 35 centimetr·os e apresentando carvão 
bastantemente limpo. 

Durante aquelle período extrahiram-se 2,i3õ toneladas de 
carvão que, cuidadosamente escolhido, foi classificado em L887 
de primeira qualidade, 2i2 de segunda e 36 de refugo, empre
gando-se neste servi ço 37 mineiros e i capataz, e nas officinas de 
ferraria e carpintaria i6 operarias de diversas classes. 

O transporte foi efl'ectuado da mina pa1·a a margem do rio Ja
cuby, onde demoram os depositas, pot· um ferro -carril da bitola 
de i metro e extensão de i2 kilometros, movido por animaes. 

O carvão de i• foi vendido a 12n, no trapiche da mina, em 
S. Jeronymo , a 1.5/J , em Porto-Alegre, posto a bordo, e a 20{$, em 
Pelotas e no Rio Grande, Lambem posto a bordo ; sendo de metade 
os preços do carv-ão de 2" sorte. 

Do de i• sorte em pregaram-se 450 toneladas na ferro-via de 
Porto-Alegre a Uruguayana, que começou a usar deste producto 
nacional deste principio do trafego até Cachoeira; 280 toneladas 
na ferro-via de Porto-Alegre a Novo Hamburgo; 132 na dra
gagew do porto do Rio Grande; 97 na linha flm•ial do Rio Grande 
para Pelotas; 90 tla illuminaçào de Porto Alegre; 143 na fabrica 
de chapéos de Cordeiro & Viener, em Pelotas , 43 na fabrica de 
gu:.1no pertencente a G. H. Eis te, na mesma cidade; 86 na fa
brica de tecidos de Rbeing-antz & C., no Rio Grande ; 43 na de 
tijolos de Spalding & Irmãos, no Triumpho: iõO no vapor A1·
roio de Pelotas e 76 em diversos outros misteres, sendo 30 para 
uso dos v a pores Ce·r·vantes e Canova. 

A .extracção não ha sido maior, por ser ainda diminuta a exi
gencia do consumo. 

Nenhum accidente occorreu durante o semestre, continuando a 
dar bom result~do o systema de ventilação artificial das galerias, 

Os mineiros de S. Jeronymo, alguns dos quaes trabnlbam na 
mina desde o começo da extracção, mostram-se sadios e ro· 
bustos. 

Ultimamente o Sr. engenheiro Cordeiro da Graça, incumbido 
pelo Governo Imperial de estudar, entre outrns, as minas de 
cobre de Caçapavn e as de carvão do arroio dos natos e de Can
diota, su jeitOll o carvão d~quella a methodicas experiencins nas 
locomotivas da ferro-via de Porto-Alegre a Uruguayana, obtendo 
resultados satisfactorios. · 

No semestre a que nos referimos a mina do arroio dos Ratos 
vio augmentar o numero dos consumidores, dos quaes a em
preza h a recebido atLestações de se acharem satisfeitos com o uso 
do prod neto. 

E ' ev iden te como um systema energico e previdente de admi
ni>trncção, exp lorando estas riquezas e en tregando-as em outras 
condições á industria particular, faria muito, a bem da riqueza 
publica. • 

(Jornal elo Oo7nmtel'CÍO .) 
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ANALYSES DO CARVÃO 

·Caro Senhor.-Não lhe dei ainda os meus agradec imentos pelos 
bellos specimeus de quo me fez prrsente, apezar de ter desde 
que os vi espreitado um momento livre de o poder fazer. 

Comtudo, a isso elevo a opportunidacle de expressar, opinião 
mais madura sobre a idade geologica drlles, que e'timo te1· oc
casião de consignar, especialnwnte depois do exame que fiz em 
confirmar a exacLidi.io de algumas opiniões ácerca dos fosseis 
das muis ~ntigas formações geologicas, e nas quaes tenha pe
quena confiança. 

E.' inquesLionavel que estes restos organicos pertencem todos 
ao período ca rbonifero, e a sua allin idade com os J'osseis cnracte 
risticos da Europa é que mais particularmente me interessa o até 
certo ponto me sorprende . Houvera a co ll ecção toda sido feita 
na Pens ilvania, eu n5o lh e teria reconhecido com mais prom
ptidào o caractet·i stico carbonifnro, 11té as roellas que sus ten.tam 
as qne cobrem os Jeitos , fossiferos, e ns pbotograpl1ias que me 
mostram das respectivas loc~alidades não deixnm duvida ne
nhuma da grande extensão e valor dos jazigos carboniferos pro
prios elo rio Cand iota, emqunnto o ca,vão em si mesmo póde 
comparar-se com os mel h ores no mercado, a julgar pelos spe
cimens que me fez mostrar e pelos que devo á sun bondade. 

Com respeito ao carvão elas ilha s de F:1 lklancl, só posso com
parai-o ao flnthracito de · lVIanslleld, CU) Massachusetts, e aos cle
positos contíguos em Rhode Island, se bem que não pareça tão 
inteiramente puro eomo o melhor anthracito dos Estados Unidos; 
isto porém é impressão produzida por specimens da superfic ie 
colhidos a esmo. • 

Com os mais sc iceros desejos etc.- Sr . NaLbaniel Plant. 
L. A_qassiz. 

• Caro Senhor.- Recebi e examinei com muito interesse as suas 
amostras de carvão brazileiro da Candiot.a e tenho sa ti sfação em 
poder felicitai-o pela sna realmente boa qualidade. As amostras 
CJLlO me mandou eram demasiado pequenas para n nnalyse com
pleta e sat isfur.toria no apparelho á minha disposição. Tambem 
ac!Jei que variavam muito em apparencia e qualidRde. 

Isto, porém, intlubit:welmente, ele haverem sido colhidas de 
varios pontos da race quasi perpenclicuiHr do immenso stTactum 
e dos difl'er~ntes períodos de sua exposiçi'io, pois devido ao esbroa 
mento ou desaggregaçi'io de pedaços sujeitos á incessnnte acção 
do tempo, podem estas amostras ter estado expostas por períodos 
que variem uns dos outros quanto segundos dilferem dos se
cuJos. 

O carvão do Candiola assemelha-se muito ·ao carvão para vapor 
de Newcastte (pe lo menos ao que vem para este mercado) em 
structura, fendihilidade e apparencia generica ; nem dHfere lam
bem muito do carvão de Newcastle em suas propriedades uteis, ú 
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não se r que contém mais do dobro da cinza, o que lhe prejudica 
a força calefeciente. 

Esta objee~ão é muito provnve l, porém, desa pparece de todo 
em amostras de parte mais funda ela mina . 

O calce elo carvão do Cancliota, mórmente o do veio inferior, é 
muito fri ave l e claramente o que se chama carvão postiço (cakin 
coal), isto é, que ferve e se derrete durante a carbonisação . Não 
obsLante,todas as qualidades de coke do carvão elo Candiota são 
muito boas . 

Como v. di r. CJLlB o pendor ou inclinação dos veios ou camadas 
deste carvão do Cancliota está a 5° do pl ano do horizonte, julgo 
muito razoavel a supposiçi\o de que possa contar- se com quali
dade melhor, mnis compac ta e igual a maiores profundidades: 
5° é um a dr.cli viclade de um em H .f~ ou 8.77 por cento, ou 462 
pés por milha. Ass im, em campo tão vas to como o que medes
creve, ha margem ampla para obter carvão que não seja da super
ficie, o qua l por obvias razões no Braz il como em toda a parte 
não póde ser tão puro, tão compacto, nem tão uniforme em qun
Jidade como o que se extrahir de profundidade maior. Seguirei 
com muito interesse a andamento elas suas exp lorações nesse 
sen tido. 

Seguem os resultados de novos exames até onde pude leva i-os 
sobre o carvuo do Ç;1ndiota, tendo exper imentado ao mesmo 
tempo e nos mesmos appa relilos as amostras ele carv·ão de Newe
Cas tl e, Gardiff e canal ele Wigan, com os quues fiz a compa
ração. 

Pelo que mostra o veio infe!'ior, niio desespel'o de que se en
contre bom carvão para gaz no di stric lo elo Candiota, libert.ando 
ass im a companllia brazileil'a de gaz do Lretilendo imposto que 
paga em f'órma de Frete el e Ing-latet'l'a e que montam en tt·e 200 
e 300 por cento sob e o va lor da ma teria prima. • 

Fico sendo, etc.- Sr. Natbanie l Plant .- W. G- G-enty. 
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Jazidas carboniferas do Candiota 

• A posição destas jazidas acha-se na parte meridional da pro
víncia de S. Pedro do Sul entre 3f.0 e 32° de latitude e 1.0° e f.2 ° 
de longitude O. R. J., no valle banhado pelo Jagmrão e seus con
fluentes Candiota e Jaguarão Chico, occupando uma área de perto 
de !'íO milhas. 

Nas excursões que ultimamente fiz a es tas Jazidas segui pela 
estrada real até junto a terras de propriedade do es tancieiro F. J. 
de Abreu, conhecido pelo Coruja e que possue uma propriedade 
no Jaguarão Chico. . 

A estrada real que segue de Jaguarão pora Bagé é perfeita
mente pl~na até á estanr-ia do Curral de Pedras ; dahi em diante 
o terreno muda completamente de aspecto, tornando-se mais acci
dentado. 

Os serras compoem-se de granito ê porphyro eruptivo com os 
usaes acompanhamentos de syeniLo. A formaçao mais antiga é de 
gneiss e mica-scoistosa , que se encontra em muitos e variados 
Jogares circulando o va!le do rio Ja g· uarão e seus confluentes . 

Se_qundo Nathan ·iel Plant, uma das feições p1·incipaes do tm-reno 
carbonifero, até onde ha sido examinado, consiste na grande pro
fund idade d [t.S ,jazidas de ca?·vcto e na fac it ·idade que apresentam, 
por um longo declive, de obte1· carvcio com trabalhos a descoberto; 
não se exig,·m ct. qui mesmo poços lu?Jdos, nem machinas· de sus
pender, bastctndo um clecimo ape?uts do des1Jendioso custo necessw"io 
pam o exploraçrto do caTvão, na maio?" parte cl'outros leitos. Os 
ctflommentos mostmm aqni neto menos d3 65 pés ele cm·vão betumi
noso, expostos ao longo do valle cl'um do, e todos os utensílios ne
cessarigs para obte1· o carvão se reduz~;m á pica?·cta do mineiTo e á 
polvora injlammavel. O CM"vcio vai aqui quasi por si c cthir embaicco, 
dentro dos vagões. 

Existem tres concessõos na bacia carbonifera denominada do 
Candiota. 

A pr'inzeim 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 uniformemente em direcção sudoeste, descendo num an
gulo de 10° a f.i)o. 

Os estudos desta concessão foram feitos pelo disti neto enge
nlJeiro ele minas o Sr. Mathias Guimarães e approvados pelo Go
verno Imperial em vista das informações favoraveis que obteve. 
. Na serra Partida, no arroio Candiota, o 81·. Mathias Guimarães 
apresentou um perfil geologico, segundo os estudos de Nathaniel 
Plant, com o qual n'ão concordei, relativamente á espessura do 
carvão, e de que o Governo Imperial teve sc iencia em officio por 
mim dirigido ao Exm. Presidente da província de S. Pedi-o do Sul. 

Ao lado do carvão enconbra-se espalhado em diversas partes 
o minereo de feno olygisto terroso, compacto e de côr roxa es
cura. 
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Em uma mesma camada acha-se o olygisto terroso, com peque
nas geodes de crystaes lenticular·es e olygisto granular sem ci
mento vi~ivel ou li gado por um cimento ~rgi ll oide. 

E' notavel a mistura que se vê em algumns amostras de uma 
certa quantidade de limonito curo o peroxydo de ferro anhy
drico, o que ditliculta a class ifi cação que só a analyse chimica a 
que se vai proceder poderá decidi1· com certeza. 

São estas as primeiras camadas sedimentares e em que appa-
recem ve~tigios de combustível. . . 

O mineiro de ferro efferece uma infinidade de modificações, já 
na sua structura , já na textura. E' OI'diuariamente lithoide e como 
acima disse de côr roxa escura, encont ram-se cavidades cheias de 
ocre roxa de um grés composto de quartzo e feldspa th cimentado 
pelo oxydo de ferro. 

Encontra- se em abundancia a hematita vermelha, e sou levado 
a crer que o oxydo de ferro magnetico deve alli exislir, visto ser 
elle encontrndo em quasi toda a província. 

A se_q~mdcb concessão pertence ao Sr. Francisco Lucas de Oli
veira. 

Foi encarregado de proceder a estudos de exploração o mesmo 
engen heiro Sr . Mathias Gu imar1ies. 
Cerca de 6 kilOIIIetros a N. acima da foz do arroio do Tigre, que 
lança-se no Candiola, está a barra da 8anga das Pedras con
fluente do Tigre, onde tem principio a concessão do Sr. Lueas de 
Oliveira e termina na confluencta da Sanga das Pedras com a da 
Divisão. 

Toda a zona concedida está perfeitamente limitada. 
No Jogar denominado Sanga do Salço deram começo á perfu

ração de um pequeno poço, que, á profundidade de Gm, foi 3ban
donado por f<lita ele bombas para esgotamento das aguas e madeira 
para revestimento das paredes. 

A terc,•ira concessão pertence aos herdeiros de James Gracie 
Taylor, que o!Jtiveram privilegio por decreto datado de Abril do 
corrente anuo, reformando o que lbes fôra feito em i878. 

Esta concessão nào me consta ter sido ainda estudada. O 
territorio apresenta a mesma formação que a descripta no i• 
concessão. 

O ap roveitamento, pois, de todas essas riquezas seria não só um 
act.o de grande patriotismo, como seguro e lucrativo emprego . 
para os ca pi·taes. . 

A estradn de ferro do Rio Grande a Bagé, cortando esta zona, 
offerece facil transporte aos productos, além de que é clausula do 
contrato dessa estrada a co o d ucção do carvão e ferro a baixo preço. 
Ainda. cumpre-me accrescenlar que, segundo eu proprio ouvi do 
Dr. Barcellos, bem como de empre iteiros desta estrada, o emprego 
do carvão do Candiota tem dado resultado favoravel. Ora, é filei! 
comprebender 4ue empregar um combustível corno o no~so, ti
rado da superfic ie ela terra, não se servindo de nenhum dos pro
cessos que a pratica aconselha para o seu bom exiLo, é condição 
favoravel quanto á sua qualidade. . 
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Competentemente apurado, este carvão deverá produzir bom 
combustível. 

O interesse que as concessionarios destn immensa zonn têm to
mado, j4 fazendo estudos de exp loração, já pl'ocurnndo conh ecer 
das qualidrtdes dos clous mineraes ferro e carvão, leva-me a crêt' 
que não está mui longe a época em que veremos desenvolver-se 
este ramo de idust ria que tem feito o progrr, ,so do muitas nações. 

Deveria ag-ora tratar das causas que têm emba t·açado o pro
gresso (la mineração eu tr.e nós, mas deixo-o de l'azer eLl proprio e 
junto em seguida um bem el11borado artigo publicado no Jornal 
C.o Comme·rC'io da Côrte, que bem mostra Ler sido traçado por mão 
de mestre . 

Para elle chamo a attenção do Governo e a dos que ~e inte
ressam por este importante ramo da indus ~r ia. • 

(.J OÃO CORDiliRO DA GRAÇA.) 

Jazidas do Herval 

• Este carvão tem o defeito de conter gt·ande quantidade ele 
cinzas, o que o torna pouco proprio para o uso das caldeiras de 
evaporação . -

No principio arde bem com chamma cur ta; porém á medida 
que vai perdendo as maLerias betuminosas, as cinzus com eçam a 
oppor ·se ao contacto do ar com a parte lixa, de maneit·a que, si 
este não fôt• reno vado por meios artiüciaes .ou o combustível 
muito revolvido, a combLlStão cessa no fim de algum tempo. 
Pela di stilla ção obtem alcatrão, oleos empyreumaticos, agua e 
g·a zes; nenhum vestí gio de ·am maníaco, nem de a c ido sol phy
driao. A ausencia deste acido indica que o carvão do Herva l não 
contem su lphuretos; toc1avia em duas ou tres a1nostras sujeitas 
a exame no Museu Nacional no tempo em que foi Director desse 
estabelecimenLo, encontrnram -se ~lgumas palhetas de Mnrcos~i ta. 

O coke obtido pela di still ação é de um neg ro bri lhante em 
qunsi toda a massa, cinzento argentino e levemente empolrtdo em 
_alguns pontos da superficie, en tretanto que os fragmentos se 
apresentam em geral fenda dos e como que r etrahidos , pouco duros 
ou friaveis. 

Em consequencia da grande quantidade de cinzas que contém, 
o carvão do Herval novamente poderá servir com alguma V<ln
'tagem nos [tpparelllos de corrente natnral de ar, se ndo mi sturado 
com outros combus'tiveis mais inllammaveis, e com mistura ou 
sem ella nos de corren te forçada. • 

(SOCIEDADE VELLOSIANA. ) 
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Jazidas da Capellinha 

• No dia 22 de lVIaio do cort'ente anuo deixei o município de 
S. Jeronymo, emba rcando no vapor Jln-oio de Pelotas, em clirec
ção :í es ta ção terminal da estrada de ferro de Porto Alegre a Urn
guayana, d'onrle em trem especia l seguimos, eu, di versos enge
nbeiros e concessionarios em dit·ecção ú cidade da c~choeira, 
usnodo a locomo tiva do carvão da mina do arroio dos H a tus. 

O resultndo desta expcriencia acha-se transcripto na segunda 
varte, sob a ep1grapbe- Cópia do officio dirigido á Secretaria da 
Agricultura sob i·e a expcr icncia do carvão da mina do arroio dos 
Rat·os, em uma locomotiva da estrada de ferro do Porto Alegre a 
UrugLlayana. 

i\IUNICIPIO DA CACITOEIRA 

Conc esstto do Dr. Gaspctr Rechsteiner e outros 

As minas ele carvão da Capellinha estão situadas no 2° districto 
do município da Cachoeira, di5tante se is leguas da cidade do 
mesmo nome e cinco da margem elo .Tacuhy. 

Da cidade desce-se até á margem desse ·rio, atravessando-se 
uma vt~rzea de cercn de uma legua de extensão. 

Esta varzea occupa a .margem esquerda do Jacuhy, que no 
tempo invernoso transborda, cobrindo-a em vasta extensão. 

O passo denominado do Sel"in,qa é o que serve para atravessar 
o Jacuhy para soa morg-em direita. A barca de passa .~em o:lierece 
pouca segurança . E' ella formada de tres conôas ligadas na parte 
superior por taboas, formando uma prancha -

Quando o rio· está baixo, toma-se necessa rie atravessar um 
extenso caminho lodoso, onde os transeuntes se atolam até aos 
joelhos. 

Jti que trato deste ponto, devo cham:;r a atlenção pm·a o es 
tado dos pnssos na província do Rio Grande do Sul. São todos 
ell es arrematados ás camaras dos differentes municípios e não 
sendo .o material fiscalisado, não têm os viajantes nenhuma 
garantia . 

Hesente-se muito esta província ela falta de pontes; falta esta 
que obrign n~uitas vezes o viajante n ispontar arroios, des
VIando-se mmtas Jeg-uas do caminho a segui r, perdendo 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 j nnto 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 2õ de Ma.io ás 6 horas da manhã seguimos vi~gem e 
fomos llosped>lr-n os na es tanc ia do Sr. coronel João Carlos No· 
gueira da Gama, que perfeitamente nos acolheu. · 

Um sincr.ro agradecimento ao seu cavalheirismo é o melhor 
testemunho de grH tid iio qne consigno nas iJaginas do meu relato· 
rio ao govemo im per ia!. 

O mau tempo imped iu-nos de proseguir em noss~s excursões. 
No dia 26 tendo sab ido qur. o engenheiro encarregado pelos con

cess ion<lf ios de nos acompanhar ás jazidas carboniferas da Capei
linha teria demora, r esol vi seguir para CHçapava a visitar as 
minas de cobre . Como melhorasse o tempo depois de um forte 
mimtano, puzerno-nos em marcha para esta villa , que dista da 
estancia da Capellinha cerca de 10 leguAs. 

Seguimos a e~trarl~ real e no 11m de duas boras de marcha atra
vessando altas coxilhas e muitos banhados, chegamos. ás margens 
do Irapuá. • 

O passo a varar nunca dá vau no inverno ; ass im tivemos de 
fazel - o em uma pessima canôa que constantemente se enchia 
d'agua. 

Os animaes cus taram a atravessa r a nado este arroio e teria in~ 
dubitavelrnen te perdido um exce llente cavallo que o Exm. Sr. 
gene ral Po rtinllu puzern á minha disposição, si o meu peão não 
fosse tiio les to, obrigando-o a gAn har a margem opposta. 

Desde que aqu i fa!lei do genera l Portinbo, não posso deixar de 
patentenr ao governo imperial o eillcaz auxilio des te dist incto 
rio-g randense . 

C'lmpenet-rado dos beneficios que poderia trazer á heroicn pro
víncia de S. Pedro do Sul o <.oprove itarnento e desenvo lvimento 
das jnzidas de ca rvão, ferro e cobre, dos min eraes e metaes uteis 
por exce ll eocia, o valente so ldado dispensou- me toda a protecção 
e apo io de que carecia para bem desempenhar o encargo que 
levava. Um protesto de gr<Jtidão .a esse i ll ustre genera l. 

Si é certo que n~ ca mpnnha rio·-grandense se enco ntra ordina
r iamentr. o coração generoso e franco que é ca racterístico desses 
dignos brnileiros do Sul, não é menos certo que se é exp lorado 
por meia duzia de homens, que se di zem neg-ociantes e que bus, 
c:~m aprove itar-se dos viajantes de certa· classe, principalmente 
quando sabem que tratam com um engenheit·o do governo. 

Não posso deixar de consignar aqui esse facto lembrando-me de 
que fui victima de um des ,;es explorado res . 

Varado o pnsso, pernoitá mos no cnmpo, pois a primeira estancia 
distava tres leguas C( o so l já muito baixo não nos permittia trans-
pol-a_s . · 

N<J mnnhã de 26 seguimos para Caçapava, onde chegámos ás 3 
horas da tarde. 

Devendo ahi encontrn r-me com o Sr . I-Ie nry Eddy, gerente da 
Rio Gmnde do Sul Gold Jltiin in,q Company Limited, fr ustro u-se essa 
entrevista, por não ter esse senhor podido vir ao meu encon-
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tro, vigto achar-se enferma pessoa de sua familia. Enviei um 
.proprio a Lavras com a segui nte carta em idioma inglez: • 

Caçapava, May 29th 1883. 

Capi ta in Eddy, manager o f the Lavras and Caçapava Gold and 
copper mines. 

LAVRAS 

Dear Sir. 

' By arder of the Imperial Bra silian Govern ement I address my
self t.o yo u hegging you to give me fui I informa ti ons ou the actua l 
condition of the p;old and cupper mines nnder your management 
both at Lavras and Caçapava. As the governement h as bee n for a 
long Lime kept in i ~· nor;~nce of the sta le of Lhesc mines, iL is de
sired LhaL tbese informations should be as ample as possible, 
givin g· not on ly l'ull p;1rLiculars about Lh e stale of Lb ese mines 
but also abou t the nnmber of workmen engaged, their condition, 
salary, ele. 

As my commission to examine the state o f ali mines in the pro
vince ob liges me to di1·ee t rnyself to you for Lb e nbovc inrorma
tions. 1 beg that you will not fail, to kind ly g ive mo the same at 
your ea rli es L conveo ien1·e. 

At Lh e same time I much rogret not being- able to pay yo u a 
visit rrom here, as my presence is reguired at CapelliniHl & En
cruzi l hadn wiLllin lhe naxt few days, I expect however in a few 
weeks to v isiL Lh e coa i min es a t Candiota and shall then extent · 
my voyage to Lavras, where 1 hope to have the honour of ma
k in g your acquai tance. I rema in Si r.)} 

Your truly.-J. C. da Graça. 

« Obtive resposta des ta car ta , a qual vem traduzida no seguinte 
capitu lo quando trato das minas de ouro e cobre de Lavras e Ca
çapava. 

Em companhia do eng-enheiro Dahne, visitei as minas de cobre, 
voltando em segoida á estane ia da Cnpellinba onde nos ag-uardava 
o engPnheiro Luiz .el e Ca~r~pos que devia ministrar-me informa
ções deta lhadas ace rca dellas. 

Visilámos primeiro as g·aJor ias situadas na parte superior de 
uma sanga , distante cerca de meia legua da es tancia da Capei
linha. 

A posição e largura dessas galerias podem ser apreciadas no 
rascunho junto sob n . 1;!. 

As differentes cnmadas de carvão são perfeitamente horisontaes 
nes tas ga leri as e não mostram augmento em todo o co mprimen tú 
de 31. metros, até a sua parte inferior ; ponanto, é de suppor quo 
estas camadas sejam de uniforme grossura em grande dis
t{.lncia. 
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Das quatro camadas denominadas: 

L" Camoda de carvão ... .. 
2." 

5 cfm de grossura 
Ui 

3." 10 
~.a 30 

sómenle a ultima parece-me realmente prop1·ia para extracção, 
não só porque uma camada de menos de 25 c/ m de espessura não 
paga o custo de trabnlho, nem mesmo na Europ~, mas Lambem 
porque as tres primeiras cnmad ~·s assemelham-se mais a uma 
mistura de sch i ~ to bituminosu com laminns de carvão. 

A ultiuw camada, a de n. õ,, de 30 cfm de espessura, tem me
lhor app11rencin (de carvão) e nã0 está misturada de schisto, en
tretanto ns nmostras que tr.ouxe contêm pyrites. 

Perfil mostrando diversas camadas encontradas n'um córtc 
que forma a entrada. das galerias: 

Terra vegetal~ 
Argilla ... .. . 
Schisto pardo 1. 111,90 
Dito cinzento 
Dito preto .. . 

Dentro das galerias: 

Scbisto preto .... ......... . .. .. . . . 
Carvão . . . .... .......• .. .......... 
Scbisto escuro ................... . 
Carvão .......... .... ..... . .. . .. . . 
Scbisto escuro ................... . 
Carvão . ..................... .... . 
Schisto escuro .. .. ........... , . . . . 
Carvão .. . ....... ... .... ... ...... . 

-lo c;m 
5 C/m 

20 c{m 
Hl cf•n 
25 c{m 
iO efm 
ó,O c/m 
30 CJOl 

Segue-se ou~ra cnmada de sch isLo preto. 
As ga lerias de exploraçüo são muito largas (3 metros a 3"', õ,O) 

e em relação á espessura de. carvão bastilnle altas (1_m, 61)), a·car
retando grandes despezus e perda ele tempo . 

As ga lerias pr incipaes, tendo ele conservar-se sempre abertas, 
teria sido sufflcien te dar -lhes 1. 111 ,75 a 2 metros -de largura, o que 
de certo Leria trazido economia de tempo e dinheiro. 

OUTRAS EXPLORAÇÕES 

A' direita elas supra-mencionadas g·alel'ias, na direcção NO, 
na extremidade da coxillla, <~pparece de novo o carvão no I'L1ndo 
de uma sanga e tmn bem. em frente na c1 istuncia de cerca de 
200 metros para és Le ao lado da coxilha . 

Parece pertencer el le a uma outra camada di:lferente., contém 
menos pyrites e quebra -se em grandes pedaços chatos, pelo que 
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é denominado carvão de tijolo. Esta camada tem uma espessma 
de 30 a 35cm, inc li nando-se fortemente para o NO. 

Examinei em seg-uida os trabalhos situados ce rca ele 1/4, de 
leg ua mais para oeste no percurso dn mesma snugil . O ca rvão 
<~PIJar ece na superJlcie el a terra e no fundo da sanga . 

Muitas tone ladas têm sid o ex trahidas para exper icncias. O 
carvão é de melhor apparencia e a camada muito mais furte, 
ce rca ele (I,Qcm. 

Quero crer que, si se tliJ ri ~se um poço á di stancia de 300 a 4,00 
metros des te Jogar na direcção sul, não só se encontraria carvão 
mais es pe~so como de melhor aspecto c quHiidade . 

D'ahi d ir igi-me com os companh eiros pela es Lrada que segue 
para o arroio Irapuá. na direcção úe oes te, e á distancia de uma 
Jeg ua e meia visitámos o ultimas tr:1balllos . Me pareceu que o 
ca rvão aqui era de infei'ior qualidade em rela~iio ao das outras 
supra-mencionadas ga lerias, pois con tinh a mnior mistura de 
Jinh ito e schisto betuminoso . Creio tere m dado prcferencia a 
este ponto por se achnr mais proximo do loga r de embarque, no 
arroio Irapu:í . 

Como nos denom inados prim eiros trabalhos, o carvão apparcce 
á superficie da terra, nos lados el e uma s~ng-a profunda. 

As ga ler i<lS foram abertas com 3 a 3111 ,50 de largo e i m,50 a -tm,75 
de alto. 

A forma ção é a seguinte: 
Terra vegetnl. 
Pedra de arêa molle amarella. 
Pyri les de ferro e enxo fre .... ... .. . 
Carvão ..... . ..... . .. .... . . . . . .... . 
Schi sto pardo . ... . .. . ........... . . 

f)cm. 
35cm . 

-Im,'iO. 

O Lecto ou céo desta ga-leria compõe-se d'uma pedra de area 
moll e amnrelln, prOVêlVelmente pertencr.nte no terreno terciario, 
a qual ~cha-se separada do ca r vão un icamente por um forte e 
duro veio de pyrites de enxofre, ele cerca ele fícm de espessura. 
Aba ixo do carvão enco ntra -se barro e schisto preto . 

Para dar conveniente altura a es tas ga lerias teve-se neces
sidade de extrahir cerca ele meio metro de pedra de arên ama
r eli a (yel low sandstone), mas segu iu-se um processo que me 
parece anti-economico . 

São tres as g-a lerias abertas neste Joga r, correndo parallelas 
umas ás outras, tendo de comprimen to cerca ele 30 met.ros. 

TRANSPORTE 

A distancia elas minas ao Joga r de embarque no arro io Irapuá 
é de duas leguas . O ca rvão é transportado em quatro gra-ndes 
carretas de quatro rodas tiradas por mulas, carregando cerca ele 
uma tonelada cada uma. · 
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A distancia a percorrer do Jogar de embarque á confl uencia 
deste arroio com .o Jacul1y é de seis leg-uas; ass im, quando as 
aguas niio e ·tão mui haiX<IS, é poss ivel a navegt1ção de lanchas e 
chatas. Não ha muito desobstmiram este arroio para tal fim. 

Q t.ransporte po1· terra até ao Passo do Seringa, no Jacuhy, 
sobrecarregaria muito o carvão, com o frete. 

Nnda posso dizer quanto á qualidade do carvão da Capellinha, 
pois ainda uno o analyse i nem o queimei, quero crer, porém, que 
este carvão pertence á mesma g rande bacia que, entrando sob 
S . Jeronymo, occupa todo o territorio entre a margem direita do 
rio .Jacu h y e a se rra do Herval. 

Todos os trabalhos e es tudos têm sido puramente snperficiaes, 
assim não se pó de conhecer as camadas mais profundas, qual a 
sua ve rdadeira i nclinnçào, exten~ão, limites, bem como a natu-
rezn geologic11 do sub·so lo. . 

E' minha opinião que os concessionarios deveriam proceder a 
diversas sondagens em differentes lagares e adaptar um outro 
systema de tr>~b:.ilho 111 enos dispendioso. 

E' esta a descrip~:ão que posso dar relativamente ao que obser
vei; si ell a não é mais completa, confe;;so não ser eu o culpado, 
pois n em um plano, nem um r elaturio me foi presente. Aqui se 
encontra unicamente o que a vista pôde observar . 

Foi enviado a veriucar trabalhos e não a proceder a exp lo 
rações; ass im, achei-me como o marujo, sem h assola que me 
guiasse, e si o engenheieo Sr. L. Campos nos não · tivesse acom
panllado, accrescentariu tambem, e sem leme para governar-me.• 

( J ofi,o C01·cleirc clcb G?"CbQa.) 

Concessão ao tenente-coronel Antonio 
Patricio de Azambuj a e out.~os 

« Pelo decreto n. 8151<9 de 6 de Ma i o de i88i foi concedi do ao 
tenente-coronel Antonio Patric ia de Azambuja e outros permissão 
para exp l or~rem ferro, carvão de pedra e outros rnineraes no 
rnunicipio de S . Jeronymo, sem prejuizo de terceiros. Reconhe
cendo estes estarem livres os 3", 4° e il0 districtos, começaram a 
e:rplorar o 8° districto, incumbindo o engenheiro de minas Eu
genio Dahne deste trabalho. 

EXPLORAÇÕES NO 5° DISTRICTO 

PRlMEIRA SANG A 

Nas r.xplorações do il0 districto do município de S . Jeron.ymo 
encontrou-se carviio de pedra n'uma sanga funda que desce do 
serro Butiá ao do Clemente, seguindo para o norte, lançando-se 
no arroio do Conde. Esta sanga tem orige.m mui recente; era 
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um banl1ado, mas as aguas excavaram a terra até cinco ou seis 
mt1Lros de profundidade. 

Dous kilometros para o norte, no lagar em que termina o gra .. 
nito, est::io bem visiveis as camadas de carvão n'uma distancia 
do 30 a 40 metros, terminando nrt supertide da terra, pela J.!3l'te 
sul, e descendo na direcção norte com a inclinação de 15 c/m IJOl' 
metro, H cfm por metro, no meio, e 6 c;m por metro no começo, 
dentro da sanga. A primeira camada de carvão, na sanga, tem 
0111 ,50 de espessura na parte mais grossa, a segunda 8 cfm , se
parando ·as um conglomerado muito duro de 1. 10,10 de espes
sura. 

Debaixo destas camadas encontram -se di versas outras de schisto 
preto, que não ·se pódem classificar como carviio, apezar de se 
acharem carregadas de la minas e folhetas carboniferas. No mappa 
junto encontra-se o Jogar destas exp lorações. 

O carvão desta sanga, especia lmente da primeira camada, é 
de qu~lidade muito re.~ ular, bem lustroso, queima perfeit'amente, 
deixaudo pouca cinza, mas contém veios de pyrites de enxo f're. 

Esta sanga, que tomou o nome de sanga de carvão, divide os 
campos de Antonio Sonres de CarvallJo e Demetrio Pereira do 
Lag·o, ficando o primeiro a o. e o seg·undo a E. da mesma 
sanga. 

CAUVÃO Ei\1 OUTRAS SANGAS 

Descobriu-se tambem carvão em uma sanga a o., distante 
500 metros da primeira, e ainda uma terceira a dons kilometros, 
na mesma direcção. 

Nestas o carvão apparece debaixo d'agua mui irregularmente, 
mns beltl puro e lustroso. Póde-se bem notar nas tres sangas 
corno 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 carv1io no seio do solo. O Jogar escolhido dista 150m 
para o norte da linha em que termina o carvão na superfíc ie da 
terra (aflleuremen ts) e 100 metros mais ou me nos onde C<dculou 
o engenheiro encontrar a primeira camada, na profundidade de 
Hí metros. 

Este poço foi aberto até á profundidade de 1.6111 ,75 em pouco 
mais de 30 dias, regulao do 201$ o metro excnvado. 

Tem elle 1"',50 de l·argura e 2m de comprimento, é todo reves
tido de taboas, seguras de metro a metro po1· · quadros de madeira 
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de lei. A impermeabilidade das camadas superpostas f~voreceu 
este trabalho, nunca se juntando mais de te metros cubicos d'agna 
em 24 horas. · 

Encontra-se a primeira camada da profundidade de 14:111 ,79 
com a espessura de 6i c; a segunda na ele 15111 ,79 com 10 c;m de 
espessura. 

Os ultimas dous metros acima da camada carbonifera se 
compoem de um grés muilo duro, favorecendo assim a solidez 
do céo da ga leria. 

Debaixo da segunda camada de carvão se encontra um schisto 
escuro bastante compacto e duro, o qual ainda não foi perfu
rado. 

Para continuação das explorações, estão-se abrindo galerias ele 
{m de largura e 1. 111 ,70 de altura, acompanhando as duas camadas 
ele carvão encontradas no poço . 

A primeira ga leria parte do poço na direcção N., tem 7 m de 
comprimento, a segunda dirige-se para o NE., ahi engrossando 
de i 1/2 em por metro o carvão da primeira camada ; tomando a 
direcçi'ío N ., na exten sào de sete melros lelll . eU e om, 72 de 
espessura. 

A segunda camada engrossa na razno de 1/ 2 até 3/ 4 ""'por 
metro, a pedra que separa as camadas diminue da mesma fórma, 
tornando-se mais fina. 

Observa- se que o carvão tam bem mel hora de qualidade, tornan
do -se mais puro, compacto e com menos pirytes. 

Ve.rifica-3e do ca lculo das observações que onde a regularidade 
das camadas acalJa engTossam as camadas de carvão e desappa-
rece a pedra, isto a 500 metros mais ou menos ao N. do poço, 
do modo segu inte: 

DIS'I'AN1'E DO PO ÇO l'J\IlA O NOJt!I'E 

GROSSU/1A DA NO POÇO iOO Mll'l'. 

~)O mo .j aoomoL.I'•üO'mot. j50omoL. 

ia camada .. ...... 0.61 i. H 1.61 2.H 2.61 3.11 

Porlm .•.. . ..•. ... 1.00 0.80 0.60 0.110 0.20 --
2" camada ... .. , .. O.iO 0 .35 0.60 L85 !..iO 1..35 

I 

Assim na distancia de 500 metros ao norte do poço se deve 
juntar a primeira com a segunda camada de curvão, formando 
uma uoica. Tomando por termo médio só a metade da grossura, 
ficaria sem1n·e uma ·camada de carvão de mais de dons 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 : 

l,ROFUNDIDADE 

GROSSURAS 

Poço n. ~ I Po ço n. 6 

Da sup orJici o da terra ató aonuo so encontrou a i" 
carnnlia t.!B carYão ............ . .. .. ...... .. 00... . 15.86 54.00 

Gt·ossura da ia camada .... 00 .. 00 .. ......... oo .. 00 1. 14 LOQ 

Gro ss tl!'a da pedra dividindo a in o 2a canw.daH do 
C<l l' VÜO ,., ... .... .. "" ' ., .. , •• , .. oooo" ., , .. . • 7.0~ 0.25 

Grossura da i~ camada .. . .. . .... .. ............ ,... 0.53 i.15 

A di stancia entre os dons poços é de 375 metros. O poço n. 3 
foi feito por James Johnson, distante cerca de 100 metros da linha 
em que acaba o carvão na snperficie da terra. Segundo se vê no 
desenho n. 5 - n. 6 é o poço em que trabalham Holtzweissig & C."' 

Na distancia de 150 a 200. metros do poç.o onde a camada carbo· 
nifera tem engrossado, desappareceu a pedra que dividia as duas 
camadas, ficando a camada de carvão com a grossura de 1111,50. 

Nas duas ga lerias do poço da concessão Patricia, a ex tracção de 
carvão (em 8 1/2 a 9 m. c.) representa, livre de pyrites e bem 
escol h ido, quatro toneladas. 

Para diante, onde a camada engrossa, podem 2 m. c. produzir 
uma tonelada de ca rvão bom, escolhido . 

A continuar o trabalho segundo o moela proposto pelo enge
nheiro, dentro de dous mezes se poderia tirar õ toneladas de 
carvao por dia. 

E' de suppor, porém, que os coucessionarios levem os seus 
trabalhos mais longe, pois esta quantidade seria insufficiente 
par11 se pod er tirar resultado. 

O transporte actualmente só poderia ser feito em carretas, o quf! 
ainda augmentaria o frete. 

Sendo a distancia desta mina ao Jacuhy apenas cinco legutis; 
melhor seria constituir um caminho de ferro barato, pal'a o que 
se presta o territorio plano, que teria de atravessar. 

Querer desenvolver a industria da extracção de carvão com: 
pequenos capitaes é tentamen que só trará resultados negativos. 

O terreno onde es tá situado este poço é campo limpo, empre ' 
ga do para criação de gado, pertencente, como acima dissemos; 
a Antonio Soares de Carvalho e Demetrio Pereira do Lago, que 
permittiram as explorações sem obstaculos. 

31 
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MAPPAS 'l'OPOGRAPHICOS E GEOLOGICOS E AMOSTRAS DE MINERA.ES 
ENVIADOS Á SECRETARIA DA AGRICULTURA 

L) Mnppa geologico e topographico do terreno explorado. 
2.) Mappa de perfis geo logicos do poço feito, da parte da sunga 

aonde foi descober\o o carvão e da bacia de carvão. 
3.) Copia do mappa geologico e topographico apresentados pelos 

cçmcessionarios Holtziweissig & C.• em 1880. 
4..) Cóvias dos diversos decretos que se referem ás explorações 

neste município. 
5.) Tres caixões contendo as seguintes amostras: 

NO {O CAIX ÃO 

Amostra n. lO. Carvão do pedra da i" oamada oncontt·ada no poço. 
Pt•ofundidarlo i/,. 79 -15 ./oO motr·os . Gr·ossura- 0.61. motr·os. 

Amostra n. 13 . Carvão da 2• camada oncontrada no poço . 
Profund ida.do 16A·O -16.5) motr·os. Grossu r· a - o. ~O motr·os 

Amostra n. 1.8. Carvão da tn camada oncontr·ada na in sanga. 
· Profundiuado 2,1•9-2.99 metros. Grossura - 0.50 motros. 

Amosha n. ~0. Carvão da '2a camada encontrada na iu sanga. 
Profundidade 1•.09 -tt.17 metros. Grossura-0.08 motros. 

NO IJo CAIXÃO . AMOSTOAS DE TEURAS ENCON'fllADAS NO POÇO 

Amostra n. L Barro arenoso. Profundidade i. O- G.O mott·. G1•ossura 5 .0 motr. 
• 2. amarollo . 6.0- 6.53 0.53 > 

• 3. trigueiro. 6.53- 8.56 2.03 
• '•· • pardo. 8.56- 9.81 0.85 • 
• 5. Barro triguoir·o~ 9.f•1-i0.31 0.90 • 
" s: Spatb calearoo. l.0.31 - iO.Ic6 O.i5 " 
• 7; Barro tr•guoit·o. 1.0 .4.6-ii.6'• l..l.S " 
• 8. • pardo. H.6'•-H . 79 o.l.5 • 
• 9. Schisto pardo duro. · H,79 ·-i4.79 30 
• H. Conl!lo morado. !.Õ.I•0-!.5.65 0.21S 
" l2. Sclustoo3curo duro. i5.65-i6.f•O 0.75 • 
'\ !.4. !.6.50- 2 2 • 

A>TOS'l'llAS D" 'rBnnAS ENCONTOADAS NA PniMEfnA SANQA 

Amos~ra n. 1.5. Darro arono;o. Pt·oftlndidado 1.0 - L 75 motr. 
" 16. " trigueiro. L75-2.07 
" i7. Schis to !HLJ'do. 2 .07-2.49 
• 19. Con~lomontc!o. 2 .99 - 1 •. 09 
• 21. Schiato ptLt·do. r. .. !.7-5.f•7 
a 22. 03C ili'O. 4.47-6.22 
> 2'l. par·do. 5.22-:L 6'2 
'' 24. OSCilt'O. 5. 72 - 5 .62 
a 2?). » pal'clo . i).72-tL02 

Grossum O. 75 motr. 
0.32 
o.t.ll 
LIO 
0.30 
o. 75 
o.r.o 
O.l.O 
0 .20 

2 ,, 26 . Conglomorado. I) 5. 92- 2 a 

n 27. 'fBrrn oncontt'<l.lla na mesma S;tnga: do loga.r aonde acaba o carvão 
atrí aonde principia. o gi·anito. 

" 28. BatTO o cong l omorado~. achados om divo•·sas camadas no alto _da 
CoxilhA, ao lado rlrrotto da sa nga, om barxo da casa do portorro 
Cy.ril lo o om ft·onte ao Capão quo tom ua cost11 da sanga . 
GJ"Ossura J as camadas visiveia dous mot.·os, com inclinaçãQ do 
!.0° norte. 

.. 
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AmosL1·a u . 29. Granito do SolTO do Clemonto. 
• 30. Ped ra do anin , di stauto uma lcgua oeste da sanga do carvão. 
• 3L Poeira motamo 1·phicn, di stante um a logua uordesto da sa uga do 

Ctli'VàO, 

• 32. Mad·~ira petrificada, quo so acha em grande qu a ntidade !lO ba rro 
a1·onoso (amostras ns. 1. o 15). 

• 33 . Carvão do pod1·a da scguuda sanga distanto do poço 300 metros na 
dirocção oosLc. Eslas amostras foram t iradas debaixo d'agua. 

• ~'•· Can•ão de podra da lercoira sanga, distante do poço 25 kilomotros 
na dirocção o os to. 

A villa de S. Jeronymo, posto qur. em es tado de decadencia, 
tem com tudo todos os elementos para tornar-se importante cidnde 
industri al. Além das riqu ezas que encerra o seu bello solo, pos
sut3 vastos campos ele pastagem para criaçüo de gado, abundancia 
de materiaes, facilidnde de transporte por ag ua com a capitnl, as 
cidades do Rio Grande e Pelotas, e outros pontos da provin cia . 

Em frente á vil la de S. Jeronymo acha-se a do Triurnpho, no 
município do mesmo nome. Esta villa está no maior es tndo de 
decadencia, comtudo, como sua vizinha, goza dos mesmos ele
mentos que a podem faz er prosperar em tempo não mui 
remoto. 

A' di laucia de cerca de tres quartos de legua, na margem 
direita do Taquary, está a estação terminal da estrada de ferro de 
Porto Alegre a Urltg uny~ nu. 

A' margem esquerda do Taquary, cerca de um quarto de legua 
acima da villa do 'friumpho, criaram os Srs. Spalding Irmãos 
urr.a imporLante fab ri ca de tijolos, telhas; carros, car retas, im
portante serraria, caqJinlaria, marcenal'ia e empreitada de 
obras. 

Os Srs. Spaldin g Irmãos, Allemães, adquiriram o terreno para 
a fabrica no dia i8 de Dezembro de 1880, terminando as obras no 
dia Hí de Janeiro de 1883. 

Dispõe e !la do seguinte : 
Uma machina a vapor da força de 25 cavallos nominaes. 
Uma ~er ra horizontal. 
Duas ditas redondas. 
Uma dita de vol ta. 
Uma machina pa ra fazer H.OOO tijolos por dia. 

, , , 2. 000 telhasfr::mcezas por dia . 
Um forno Ho:!Tmanu para :J.ILO.OOO tijolos . 
Oito ga lpões para seccar os Lijul os e tel has. 
Olllcinas ele ferreiro, marceaeiro e carpin teiro de carros. 
Um rebocador da força de 15 cavai los nominaes. 
Qoat ro lnnchões de ferro e madeira para conduzir material . 
A fabri cil póde elfectLla l' o seguinte material: 
!O a 1.1. .000 tijolos lJOL' di a ou 2.000.000 por anno. 
1.DOO a 2.000 telt:ws • • 300.000 • 
l.lOO metros cubico·s de tahoas e prauchões de madeira por dia. 
O trabalho de marcenaria attinge a média de 1.0 contos men-

saes. . 
A fnhl'ica tem entregue 20 até 30 carreta;> por mez. 
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Os tijolos podem ser fornecidos aos seguintes preços: 
Boa quali dade na fabrica, por milheiro.............. 30~000 

• · enl"S. Jeronymo • . . . . . . . . . . . . . . 33~000 
'l'elhas francezas na fabrica (milheiro) . ... .... .... . . 80~000 

em s. Jeronymo (milheiro).. ... .. . 85~000 

O metro cubico de madein serrada e apparell~ada vende-se de 
60/) a iOO~OOO. 

Preço nns empreitadas executadas : 
Por metro cubico de tijolos prensados . ............. . 

de excavação de terra .... . .... . . .. .. .. .. . 
de pedra solta .......................... . 
de pedreira ... .... .. . .. .... . . . .. ... .. .. . 

Obras de madeit·a de lei de 80/) a 160/)000. 
Portas lisas e janollas 2t)IOO por metro. 
Dimensões dos ti jolos, 0'",30 de comprim en to. 

0111 ,14,5 de largura. 
· 0"',07 de g t•oss urn. 

A fabri ca emprega 150 traballutdot·es. 

4,6$000 
il!800 

26000 
46000 

· São tambem dignos de nota, não só os magni fi cas predios que 
os Srs. Spa lcling lêm construido para suas habitações, como as 
boas e hygienicas caRas-opera rios ( maisons-ouvrieres ). · 

Não esqueço mencionar quo os mesmos sen ll ores têm lindas 
plnntações ele aveia, feno e alfafa, procurando des tn sorte desen
vo lver esta importanLO' cul tura, que tünto tem concorrido para o 
progresso do commercio na Republica Argentina, procurando 
tambem melhorar as raças vaccnm e caval lar . 

'ferminnndo est.a dcscripção, CLlmpre -me agradecer a generosa 
hospitalidade e o carinho que me di spensuram tão illustres 
cavalheiros.' · 

Minas de our.o 

LAVHAS DE CAÇAPAVA 

~ A companhia das minas lle ouro e cobre do sul elo i3 raz il foi 
autorizada pot' decreto de 3L de Maio de 1.873. 

Poss11e es ta companh ia duas datas de terr;J s, uma .i Lm to :i fre • 
guezia de Santo Antonio das Lavras e ontra jLwto á cidade d0 
Cacapava . . 

Ém Ca ça p ~va mn.rcaram•se dons veei ros cupri feros . 
Examinei um do ll es jun to ao serro denominado dos Andradas, 

em ter ras de propl'ieducle elo Sr. Gera ldo Sil•vei t'a do Nnsc im ento, 
morador em Ca çn pava. 
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Este veeiro acha-se na est rada real que conduz a S. Gabriel. 
C ·~rca de uma legua da villa de Cacapava, nes ta es trada, abriu-se 
um poco com i 111 ,20 de profundidade, donde recolhi algumas 
amostras qne enviei ao .Ministel' io ela Agricultura, para serem 
a na I ysaclas. 

Este veei ro corre na direcção NNO. 
Mnitas pessoas o têm exa minado, segundo aqui onvi dos morn

clores elo Joga r, porém até o pre.;ente n;1da tenho lido a tal res
peito. 

Segundo a opinião do illustre professor Dr. André He!Jouças, 
o município de Caçnpava possue mincrios de eob1·e que chega m 
a ter 60 °/o de metal puro, encoutrando -se ns va riedndes Azu
ritho, Malachito e Klaprothina, prodnctos todos de grande ''alot· . 

Os veeiros que examinei no serro dos Andradas e cujas amos
tras vão ser analysadas IHI Casa da Moeda decidirão si convem 
f'nndir o minerio no Jogar ou Yendel-o tal qual se encontra. 
Qtwr-me parecer, porém, que este minerio só daria lucro sendo 
reduzido no proprio loga t• da exploração . 

Porto de Caçapava existe carvão de pedm que se prestaria, 
como succede nas minas ele . Lota no Cl:lil e, para reclucçào do 
minerio. 

A villa de Lavras, hoje cabeç.a elo município do mesmo nome, 
acha-se a 250111 acima elo nivel do mar o dista da cidade de Bagé 
60 kilom . Facil seria, pois, es tabelecet· uma boa estrada entre 
estes dons pontos. 

O rio Camacuan passa pela v illu de La v r as e tem suas nas
centes a i6 lcilom. a oeste della. 

O Dr. Gorceix, illust re professor e cli1·ec toL' da Escola ele Minas 
de Ouro Preto, publicou em 1.8711 um a importante noticia sobre 
as minns de Lavras . Assim, depois de tão notavel autoridade, não 
me é dado entrar em detalhes sobre este assumpto. 

Limito-me, pois, a tt•anscrever, as inform ações que recebi do 
gerente e agente ela Companhia de Miner·ução de Lavras e a 
clcscripção geologica do ter ritorio estudado pelo D1·. Go rceix. 

GEOLOGIA DO 'J'ERUITOUIO DE LAVRAS 

Disse o professor Goreei x: 
O planalto de Lav ra~ pertence a uma formação de g1·anito com

posto de elemen tos grosse iros quo lh e dão o as pecto porphyroide. 
Este mesmo granito constitue a serra elos Tapes, de qu e não 

siio mais do que sim ples rnm ificações us serras das Asperezas e 
do Velledas. 

Esta formação deve ser col'loc.acln no mesmo horisonte geologico 
dos gneiss meta lliferos ela província de Minas Ge1·aes· e po rtanto 
sll perior nos gneiss porphyroicl es granatiferos da serra elo Mar. 

A' pequena di stuncia de Camacuan estas rocbns tornam-se 
mais com pactas, tomam uma structura mais porph yroi de e 
na margem esquerdii encontra-se verdadeiros prophyros de corpo 
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mui silicoso . A povoação de Lavras es t:í situada sobre estas 
ultimas rochas, que em mu itos lognres dão exoellente canta ri~. 

No meio ele taes fo rmações estão s i tuado~ os numerosos vee iros 
em camadas de quartzo e de quart1. ito aurífero, lle CLlja explo
ração se occo pa a companh ia . 

Nas visiohanças de Lavras, a mica dos granitos porphyroides 
é em parte, algumas vezes mes mo em totalidade, subs ti tu ída por 
pequenos crystaes ~e amphibo lo hornibl ende, passando nes te 
caso a rocha , a syemte. 

A apparição des te min eral é ligada a uma serie de cl esloca
ções e de erupções el e roch as vo lcan icas contemporaneas do enri
quecim ento dos veeiros auril'eros e da appar içiio dos mineraes de 
cobre e de chumbo. · 

As fal has occupadas pelas carnaclas de quartzitos corres pondem 
a lam iuas onde as aguas carregadas de sílica originaram pod e
rosas acções geyseri as , as quaes se manifestnm a uma grande 
di stancia na roclla ioc lud ente , transformando as nrêas em quart
z itos e formando no meio ou na SU))erflc ie depositas do qual'tzo 
byal ino . . 

O estudo dos vee iros de quartzitos auríferos el e Mina s Geraes 
levaram o Sr. Liais a explicar assim es tas curiosas formações de 
veoiros em camadas com as quaes as de Lavras têm a maior 
analogia. 

A direcção - E 20 N. -O 20 S. de que pouco di !fero a dos 
priocipaes accidentes elo terreno, eixo d~ grande fa lha corres 
pondente ao banhado do Seivn l ; a pequena serrn dn MantiLrueira, 
e os phenomenos que observei em ootros pontos dn provineia, 
m'as faz em co lloca r na época terciaria e referir á ultima sub le
vação, cuja acç5o estendeu-se por quasi todo o Imperio do Brozil. 

O amphibo lo va i- se angmentnndo ao passo que se npproxima 
a península comprehendida entre os tres Camncunns des ig nados 
pelos nomes de Carnacuan de Lavras, Cmnac1.tet?i Chico e Carna
cuan Grande, penins 11la onde se acham situados os vee iros 
cnpriferos de Vieira Bueno. 

Junto a es ta loca lidl.ld e, varias veeiros de diorite e de amph i
bo lite se cruzam em todos os sentidos form audo pequenos d'i/ces 
na supcrfic.ic do so lo; os porphyros impreguados de amph ibolo 
P!lSSam a uma rocha verde imitante como aspec to exte rior aos 
melaphyros, dos qunes devem comtudo, cre io eu, ser se parados . 

No fundo dos va ll ndos es tas differentes rochas formam ca
mad:Js, e agglomerações que se pod em ver até perto do ponto 
de confluencia do Camacunn Grande e do Camncuan_ de Lavras. 

Todos os estudos que pude fazer nesta região levam· me a 
approximnr as jazidas metn ll iferas que ahi têm sido descobertas , 
das jazidas tão hem estudadas do Chi le, as quaes deram já os 
ma is sa tisfactorios resultados e offerecem numerosas explorações 
em plena via de prosperidade. 

Na verdade de sde o primeiro aspecto é notavel a uniformidade 
das leis dos phenomenos que em tamanha extensão originaram a 
formação destes terrenos metalliferos. 

.. 
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Esta idéa de uniformidade póde servir ·de guia, tanto no es
tudo, como na exploração dos veeiros, e nenhuma duvida h a . de 
que seja ella de grande utilidade para que se possa dar ao tra
balho de Lavras uma direcçã0 racional e em relação com a im
portancia que merecem. 

PERFIS GEOLOGICOS 

Tm·1·enos ent1··e os rios Ja(mhy e Camacuan 

Direcção Rio Pardo e Encruzilhada. 

Fm•mação 

De Rio Pardo até Encruzilhada.- Conq-lomerados e tabatinga 
sobrepostos á bacia carbonifera, que atravessa o rio Jacuhy e 
corre numa grljnde extensão. Apresenta-se em seguida o schisto 
argilloso e al.'enoso e o grauwacke, seguindo-se os quartizitos a 
mica e ó gneiss, sssentando sobre este ultimo uma formação de 
sch isto ~~!coso. 

Vêm depois o granito e o gneiss, de que se compõe a serra do 
Hervnl, encontrando-se fortes depositas de spalth-calcareo e 
outras variedades. 

O. marmore que se tem extrabido e entregue a industria en
contra-se na direcção do Cnmacnan, na extensão de duas leg-uas 
no campo que pertenceu a Feli~berto Borges e é hoje propriedade 
de Manoel .José da Silveira, escrivão de orphãos do município da 
Encruzi I h a da. 

· O decreto n. 8093 de fq, de Maio de i881 concedeu a Rapbael 
Fortunato Berreto de Azambuja e Francisco Martins de Mtwezes. 
permissiio por dous annos para procederem a estudos de explo
ração de m!neraes no município da Encruzilhada. Até o presente 
ai nela não procederam os concessionarios a nenhum estudo. 

Direcção Cachoeira a Çaçapava. 

Fo?"'nação 

De Cachoeira até Caçapava.- Apresenta-se mais ou menos com 
as mesmas variedades que as dos terrenos entre Rio Pardo e En-
cruzilhada. • · 

(João Cordeir·o ela Graça.) 

LAVRAS DE SANTO ANTONIO 

« Ha mais de cincoenta annos, descobriu-se a existencia de. o.u~o 
no territorio ela freguezia de Santo Antonio de Lavras , mumc1pto 

·de Caç3pava. Alg-umas areias auríferas provenientes de al!uv~ões 
modernas, lavadas em baeta, deram provavelmente os pnme1ros 
indícios da presença deste preciQSQ !lletal . . 
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Mas estes trabalhos só vieram á tomar uma certa imporlancia 
com a exploração dos vee i ros auríferos descobertos peln primeira 
vez em 1.835. . 

Eram sei'Yiços emprehendidos por particulares, que os faziam 
moendo o minel'io, ou a mão, ou por meio de pílões movidos por 
pequemJs rodas hydJ'aulicas de madeira. A fnlta de capitaes e de 
conhecimento na direcção das minas, não permittiram, porém, 
que semelhantes trabalhos tomasse m grande desenvolvi menta. 

Os veeiros eram atacados a talho aberto pQr córtes feitos de 
allo a baixo, na direcção dos mesmos veoiros, mas onde mal se 
ensaiavam rudimentos de ga lerias. · 

Os primeiros exploradores limitavam-se geralm ente á trabalhar 
onde o ouro era visivel á olhos nús, e a aproveitar pequenas 
agglomerações aurifet'as (manchas) esparsas de um modo muito 
irregular nos veeiros. 

Estes trabalhos interrompidos pelas perturbações que ag itaram 
a Província, tomaram uma certa amplitude do 1865 á 1.870, e 
promoveram a formação de uma pequenina povoação com o nome 
de Lavras, [nome que se encontra designado em outros pontos ela 
America e da Europa centros de exploração de metaes pre
ciosos. 

Apropria riqueza de certos depositas de arêas attrahira a atten
ção do Governo, que prohibiu a lavagem dellas, encarregando 
um inspector especial de velar pela exploração dnquell e ouro. 

Possuindo a companhia de minas de ouro e cobre do Sul do 
Brazil o privileg io de proceder a esta exploração, cessaram os 
trabalhos particulares, e cederam o lagar aos reconhecimentos 
methodicos, a construcção de edificios e a collocaç.ão do mate-
rial des ta companhia. · 

As t erras occupnm as ãuas marg·ens do Cnmaquan uma exten
são de 8.788.500 braças quadradas, formando uma ellipse irre
g·ular, cujo maior eixo é dirigido de E :í O, e acham-se situadas 
a 30°, 28' de latitude e H 0

, 5i.l'' de longitud e, em relação ao me
ridiano do Rio de .Taueiro. Este terreno fi ca na encosta do planalto 
que se estende de Bagé á Caçapava, pertencente á Co x: il hn Gnmde 
a qual forma a linha da divisão das aguas do rio Santa Mal'ia a 
O. e de Camaquan· á E. · 

E' formado este plapalto, CLljo cimo corre de N. áS, por uma 
serie de collinas baixas, arredondadas e de uma grande uni for · 
midade de aspecto. O unico ponto sal iente no meio da campina 
é a collina da Mantiqueira, s ituada a 8 kilometros Sul de Lavras 
e cuja dirécção é perpen.dicn lar á do cimo da Goxilltn Grande. 

A altura de Lavras sobre o nível do mar é de perto de 250 111 , 

a de Bagé não póge ser inferior a 150"', o que dá uma differença 
de nivel de 100m entre estes dous pontos, di stantes um do outro 
mais de 60 kilometros. 

O Cnmaquan cujo volum e é de 700 liti'Os po1· segundo, nasce 
14, ou Hi l<ilometros á Oeste ela povoação de Lavras.» 

(He1~,·iq11e Go,·ce·i:v ,) 
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Phosphato de cobre 

• O St'. Virgílio de Helmreichen trouxe da Eslancia de Carva
lho, que está sitLutdn entre Alegrete e Uruguayana, amostra de 
Phosphoro cal cito incrustado em oxydo cuproso muito puro; as 
pessoas doq uelles Joga res lho assr.guram que se enco ntra grande 
porção deste mineral disseminado pelos cnmpos. 

O Mnzeu Nacional possuía já amostras deste minerDl tão digno 
de ser explorndo, jô. pela sun riqueza, e já pela simplicidade do 
processo a que deve se r subrnettido. >> 

(SOCIP.DAUE YELLOZIAN ,t.} 

Jazidas de cobJ.'e do Quarahym 

« O Governo Imperial con cedeu a Ignacio José Ferreira de Moura 
privilegio para lav rn de cobre no município de Uruguayana, Pro
víncia de S. Ped rr llo Sul. 

Tendo o St· . Ferreira de l\'loura apresentado os seus es tudos, 
foram elles approvados pela secretaria de es tado, obtendo em se
g uida privileg io paru htvra . 

No intuito de organizar uma companh ia dirig iu-se o conces
sio nar io a Londres onde fez acquisição de bombas e sondas para 
as exp lorações. 

Dirigi-me á Uruguayana c em compa nhia do engenh eiro 
Pedro Berndes y Primavera visitamos a concessão Moura. 

O Joga t· onde se estão fazendo os traba lhos é em terrns de pro
priedade do Sr. capitão João Carvalho, distante cinco leguas e 
meia da cidade Urugnayann. 

A es lrada é toda campo li mpo que se rve para crinção de gado . 

GEO LOG IA DO TER!ll'PORIO ng QUAllAHYM 

A geolo gia do terrilorio se compõe de rochas ignens perten
centes no gl'Upo dos porph yros ampllii.Jolicos e pyroxeni cos que 
appnreceram na formação das rochas sed imentarias do período 
secundari a e terciario inferior. 

As rochas vulcanicas que apparecem como erupLiv~t s e que 
atravessam os porphyros consistem principalmente <lo dioritcs, 
basn ltos e lraquitos . 

EXPLúUAÇÕES 

Annos atraz Nathan iel Plant abriu um poço para explora ção de 
cobre na distancia de tt·es k ilometros e meio da casa de mot·ada 
do Sr. capitão .Toiio Carvalho, ao rumoS S O. 
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Affirmararn -me ter esse naturalista extrahido g-rande quanti
dade de cobre nnLivo que üzera transportar para Ing lnterra. 

Este poço acha-se actua lmente cheio d'agua e como uão Lives
sem ainda chegado as bombas de esgoto que o conce~sionario 
esperava, foi-me impossível procederalli a qualquer estudo. Com
tudo desejando põr a descoberto o veio empreguei diversas vezes 
a dynamile, sem que tirasse resullado. 

Outr<IS explorações foram nesta mesma occasião tentadas junto 
ao leito do arroio Capivary, que se lança doze leguas abaixo no 
rio Quarahym, porém tambem sem resultado, quebrando-se 
muit~s vezes os alviões de aço empregados na perfuração da ro
cha. 

No arroio Capivary vê-se distinctamente o veio cuprifero solJre 
o quartzo. Encontr·ei pedacos de quartzo com cobre nativo, 
porém em tão diminuta quantidade que só empregando a lente 
se podia distinclamente apreciar . 

Só, po is, dispoudo de appare lbos proprios se poderia conhecer, 
si as minas de cobre do Quarahym pagam a exp loração. 

Como disse, o concessionario esperava os instrumentos precisos 
para definitivamente atacar os differentes veeiros. 

A cidade de Uruguayana está na: · 

Latitude ........ ............. . .. •....... 
Longitude oeste do Rio de Janeiro ...... . 
Latitude da barra do Guarupá . .......... . 
Longitude da barra do Guarup{l, O. R. J .. 
Latitude da barra elo Quarnliym .. ... . ... . 
Longitude da barra do Quarabym O. Rio de 

29° - /1{j,' - 56" s 
13° - 58' - 53'' 
3Qo - 32' - 30'' S 
:1.3° - 32' - 59'' 
30° - H'- 1.2" S 

Janeiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :I.IJ,o- 29'- 20" 
Vlll'iação da agulha.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 6°- 30' -O". 

O estado de progres~o em que se acha 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 Porto-Alegre e Rio Grande, fazem acreditar 
no bom ex:ito da em preza que se organizar para lavrar as jazidas 
de cobre. 

Ainda em companhia do engenheiro Pl'imavera percorremos as 
costas do Uruguay e Quarahym sfmdo minha opinião que a geologia 
do territor io é a .mesma acima descripta, e se bem que affirmem 
te rem encontrado vestígios de carvão de pedra principalmente na 
embocadura do Ibicuy, não posso comtudo affirmar. 

Incontestavelmente seria de grande apreço a descoberta de 
·combustivel mineral neste lagar, visto estarem muito deva stadas 
as mala s que margeiam os rios Uruguay e Quarnhym, devido 
ao grande consumo de vapores que navegam no primeiro deste~ . 
rios.)) 

(João Cordeiro da Gr·aça.) 



DO RIO GRANDE DO SUL 491 

« Segundo as amostras, diYersas e em grande numero, trazidas 
pelo Illm . Sr. Ignacio José Ferreira de Moura n meu laboralorio 
de meta ll urgia e docimnia da Escoln Po lytec hnica , eu cons igno 
nas linbas que seguem mE' u p~recer sobre a imporLancia t.echnica 
e econom 1ca das jaz idas Capriferas acima indicadas. 

Os estudos physico-chimicos que empr l:lbendi sobre . as mais 
diversas amostras (que eu conservo em parte em mmba col 
lecção e das quaes urna outra pa rte acompan hará es te relatorio) 
ao mesmo tempo que as considerações geoloqicas que essas amostras 
podem suggcr ir, me condt:tzi ram a div idi!' em dons grupos per
fe ilamente caracter isados as jazidas caprifera s de Quarahym : -
o grupo dos Stockwe?·Zce e o grupo dos Filloos (ou veeiros) . 

Essas duns es [iecies ele jaz idas distinctas, são ta lvez l igadas uma 
a ou tra po r algumas re lações de geogenia: porém tecbn icamente 
e! las são perfeitamente independentes uma ela outra: - a ex pJo
tação de urna não impli ca :1 necessidade da ex pl ola çào da outra. 
Cada unHt de! las deve, pois, ser es tudada separadamen te, por si 
mesma si desse duplo es tudo se podasse deduzir a conveniencia 
da e~plotação de ::Jmbos - Stockwerke e fiiloos, tanto melhor . 
Se não decirJnmo -nos ou por uma ou por outra; a menos qtle não 
sejamos obriga dos a I'egeitar ambas. 

Essas relações , al iás, que interessam em um gráo tão alto não 
sóm ente o estudo das jnidas sob o ponto de vista scientinco como 
tambem sob o ponto de vis ta tech nico, não podem ser es tabelecid as 
de um a man eira ntisfactoria senão sobre os logarf's menos 
IN SITA - por me io de um estudo geologico aprofundndo da região. 
As amostras por si sós não cluiio senão indicações mais ou 
menos proveitosas, mas inteir amnnto insuf'ficiente. Todavia, por 
meio elos materiaes qu e Lenho em mãos, me tenllo esrorçaclo para 
obter o m~io r numero de informações que ell es possam da r-me . . 

As duas j;,z idas de Qnarahym não têm a mesma importancia 
econorn ica, além cl isso ; po is, sa lvo casos es peciaes, os Stockwarke 
não vnlem os fi l loos e as jazidas em ques tão parecem antes 
entrar na regra geral elo que con stituir uma excepção . 

Sem duvida os dous grupos de jazidas não são mesmo contem
poraneos em sua formação. Sua natureza, tanto quanto sua fórma, 
é bem distincta. O seu f<tcto commum fund.1mental é que ambas 
são jazidas exclusiv:unente Caprifems . 

Quanto ao ma is os estudos e~ana l yses seguintes estnbelecer1ío ns 
suas condições of:liciaes. 

f. o O GRUPO DOS STOCKWERKE 

Esta jazida se distingue principal e essencia lmente pelos factos 
segu intes : 

A mate ria me tall ifera que enche evidentemente as ( endas a fn?stas 
da rocha é o cob1·e nativo, taes outro meta l ou minereo apparente. 
O cob re nativo abi acha-se em vezasinhas (veinulas) enchendo as 
fendas e frestas da rocha e, em certos 1ogares em que a agua, 
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mais ou menos carregada ele a c ido carbon i co outros agen tl3s 
atmospbericos, penet ram nessas fendas, o cobre nativo passou 
por combinações diveroas e que são as segnintes, principalmente 
visíveis nas pai·tcs superiores (nus ap roximações do Chapéo ele 
f'el'ro) da rocha. 

a! Cobre nativo . 
b) CLlpreto Oll cobre oxyda lado, Cu20 ou cu• . 
c! Mn lach i La ou cobre carbonh ydratado (verde) Cu • C H. 
cl) Azurita ou cobre carbonhydratado (azu l) Cu 3 C". H . 
e) Sll icato hydra tado de cobre ou chrysoho ll Cu Si H• . 

Uma interrogação, cuja resposta tem uma importrmcia decisiva 
sobre o va lor elo Stockwerke é esta: • O coiJre nativo, que é 
ev idente uns fenélas e frestas da rocha, est:í. ell e clissemi naclo tam · 
bem na massa intacta ela rocha mesmo ou não se acha elle sen5o 
em suas fenda s e frestas? ' 

No primeiro caso a parte mr"tallifera será co ntemporanea da 
rocha nativa mesmo c no ultimo aquell c não será senão uma 
fo1'mação posterior. No prirn eiro caso ell e o cobre de origem 
eruptiva e no ultimo é o elfeito de infiltrações pelas aguas car
regndns de eombin;~ çõe~ cup riferns em so luçào , cujos depositas 
meta ll icos fo1·am J)roduzidos pelas reacções cll imicas que ahi 
rccluzil'<1ll1 os sac3 de cobre depondo-o em estado metnllico. 

Eu emprehendi, para r rspondel' áque ll e impol'LanLe quezito, 
um estudo especia l. A principio busquei ver ificur o: i eu encon
tr:Hia cobl'e (lissaminaclo (enigespreng-1.) na ma ssa rochosa intactn, 
por meio de instrume11tos aug- mentat ivos ele aplica. Esse meio 
respondeu-me negativamen·Le, npezar elo rnaiot· cuidado com quê 
Jll'Ocecl i ás indagações ; por totln pnrte ond e en pude dest iog-uir o 
menor fra gmento, crys tnl ou veiozinho de cobre, descobr i logo o 
cnnat que. religava esse deposito aos outros cleposiLos rle cobre, 
eana l mais ou monos attncDdo pe la .agua que por elle int1ltrava -se 
attacanllo a rocha de nmbos os lados. 

Além disso, havendo eu verillcado na rocha um grande numero 
de nodolns ve rdes, que por vezes cons tituem quer po 1' si sós certos 
pedaços cln ro cha, investiguei si essa coloração verde seria ele
vida á presença do cobre, sob a fórmn ele sili eatos ou ca r·IJonatos. 
Depois de ter com o maior CLlidado recolhido da ;; diiTerente3 nado
las uma quantidade sl!l.lficien te des te maLel'i :ll r eduzido a pó e11 o 
suj eitei por diversas vezes a uma ana lyse qu~litaliva, a mai s 
·cuidadosa e po 1· e\l n !'ecoulleci qUI) a ·Côr verde classe mineral é 
devido no protoxyda ele ferro comb in ado ~ h i com selicalos mul
Liplos, e que por todos os ca l'a ctet'es physi co-ch irn icos reunido s , 
deve class ificar es;a sub stnn cia venl e commum ua parte intacta 
da rocl1a cor.10 uma ang itn ou hnnrúle nde ( a cl es tingLlir ainda por 
traballws posteriores ) e na s par tes decOmJ)OStas dn rocha como 
urna zeobilta da es pecie r:onhecida sob o nome de Pingui ta, tão 
commum nos melaphlos de Backm em Zwiclcan c OLlLros. 
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Portanto em resumo a rocha, como tal , ní.io cont ém em sun 
massa ernptiva o cobre, nem disseminado co mo melai nnt ivo 
nem no estndo intimo do combinací.io com um de seus minen1 es 
consti Lu in tes ou accidentes . · 

Um estt1do ao qual devi entrega r-me logo ·que foram aprese1~~ 
tadas as amos tras, ao lado elo reconhecimento da contcmporane"i
dade elo cobre com a rocha e os 0utros factos esta])elecidos acima 
-foi o de determinar a natnrezn, a gcogenia e o papel mesmo 
que representa a rocha na formação gcologica e na jnida cupri
Jera. Desde logo eu devi reconl1ecei·, pelo complexo de seus 
ca rac teres essa rocha sendo de origem ígnea. E' uma rocha posi
tivamente eruptiva, que póde se r classificada como um Qr ims tetn 
})O I' di versos mo Li vos, tanto como pol' outros motivos, princi pai
mente por suas numerosas fonnaçô:;s zeolit!l'icas , como uma 
mélapfty-rn . 

Um es tudo mais completo dessa rocha se ach a em via de ser 
realizndo, por meio d'analyses clt i micas qualitat ivas a qnant itat ivas 
e por meio de placas del _ryaclas sob o microscopia. O que nos in
teressa principalmente ng-o ra é sua gMgcnia e seu pupel nu jazida 
cuprifera. Essa roch a, pos itivamente eru ptida, atr r. vessn sob a 
fórma de .Dykes terrenos cujn nàtureza não se i aind a precisar, 
nem class ifi ca r geo log icn me nle por falta de materiaes, pois que 
não se me trouxe uma nnica <~m os tra da s rochas que devem 
~1c h a r - s e em contacto com a rocha eruptiva Bm ques tão . Esta rocha 
eruptira ali ás expandiu-se, cobrind o muitas leguas de terrenos 
na Província do Hio Grande do Sul. Ella aGora e se eleva sobre 
os terrenos ordinarios el a região em muitos laga res dessa pro
vínci a, no tavelmente nas immediações de Qnarahym e nas da 
Colonía Militar do Alto Uruguay, donde eu possuo amostras seme
lll:mtes ás de Quarahym. 

Enfim sou informado de que a mesma ro cha encontra -se ainda 
no lUo Tibagy, afluente elo Paranapanema, na Colonia Militar de 
Jatah y na Província do Paraná, o qnf\ dará a idéa de grande área 
que semelhante formação póde abranger no Brazii. _As Icolithos 
que formaram , se tem form ado e continuam a form ar-se nas 
fendas e frestas dessa rocha pela noção da 11 gua e a hydrotação o 
forma ção de nova combinnção de seus feldspathos primiLivos são 
principalmente os 7J-in qanitrr.s (verdes) as apopltyt itas (e m lami
nas inbas rnni brilhantes) e as natrotitns (em ag- nll1as) ; enfi111 a 
cal carbonatada (spêitll ca lca reo) . 

Voltando á ques tão do cobt·e, cu digo que, si esse metal fo sse 
contemporaneo da rocha mesma, isto é, si elle ahi se achasse 
r.Lisscminado, como os cr ys ta es de massa r ochosa mesmo, () !l o seria 
tam bem do origem ígnea e · se espa lha ria em toda a massa da 
rocha, o que não é o caso corno já o veriljcainos. Talvez em certos 
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Dykes dessu rocha que me são ainda desconhecidos, acbassemos 
nós o cobre nati\ro contempornneo da rocha e disseminado em sua 
massa, portnnto d'prigem ignca, o que teria p:ll'a a rmplotaçcto, do 
lad ; economico, umct impo·rtancia espec·ialissirna ... E' n que resta 
ainda verificar sob re o terreno por meio tl'indagações mui bem 
dirigidas, e depois disso, por meio de noV<JS investigações op ti cus 
e de Jaborvtorio. Esta consideração não é para desprez1ll' ·Se; pois 
que este 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 factos semelh~rJtes. Nvtavelmente osposphy1·os 
que atravessam os terrenos earboniferos de Iwckom na Saxonia; 
trazr.m em sua massa crystaes e laminas de cobro evidentemente 
contemporaneos da rocha, tendo erupção com elln. Portanto, 
diante da possibilidade de ser o cobre uma parte integran te da 
rocha eruptiva mesma, eu devo proceder ás ana lyses opticas e 
ch imicas já indicadas e investigações ·in sittt devem ser tentadas 
ainda para bem estabelecer es te ponto. 

Em consequencia,- Salvo este ponto ainda a determinar nos 
Jogares mesmo - resulta de uma maneira indubitavel que nas 
amostras que eu sujeitei ás an~ lyses , o cobre e suas comb inações 
se acham ai li sómente em veiasinhas (veioulas) enchendo as fen~as 
e f rés tas da rocha . Isto e> t~ belece peremptoriamente a natureza 
da jazida : é um Stochwe?·lce não um Stock . 

Póde-se verificar em mais de sessenta amostras da rocha que 
o cobre nativo, accompanllaclo mais ou menos de Qu.artz no 
estado de a_qhntcL,- o atravesse em uma multidão âe veiasi
nhas nos m<Jis diversos sent id os, sem a menor orientação, corno 
acontece com os verdadeiros pillares, por mais delgados que elles 
sejam. 

Elias não são mais de que o preenchimento, posterior á erup(·ão 
da rocha, - por cobre nativo e agaLha -,de todas as fendas e 
fréstas devidas no resfriamento da massa emptiva ou a outras 
causas ainda. Elias são portanto um deposito metalz.ico d'ol"igem 
aqttoza. E' por isso aitJda um stocltwerk no verdadeiro sentido 
da palavra, sc ientific:.r ou tec hnica, mas cujo valor não póde ser 
determinado como jazida caprifera senão depois dos estudos mais 
aprofundados, baseados sobre indagações in·situ, sobre as coosi
derac.:ões g·eo logicas as mais seri<J~ e sobre a geogenia das rochas 
e dos mineraes ou metaes que a empregam, a!'sim como sobre as 
ana lyses 'qualitativas e qunnl.ita~ivu s as mais criteriosas, por uma 
escolb:l cuidadosa na s massas mine1·~. es, de mane1ra a ter-se por 
meio de algarismos em miniatura o que deve ser a jnzida em 
ponto grande na natureza mes mo . Só a estas condições, ~e poderá 
es tim ar o teor meLallico do stockwerke e por ahi decidir-se a 
emprehender sua cxplotação ou a abandonnl-a como contraria aos 
interesses economicos. 

Urna analyse feita com o maximo r.uidado, escolhendo eu os 
fragmentos da rocha das ditferentos amostras desprendidas com 
o maior c·l·ite·rium. para ter em ponto pequ.ene a imagem do que 
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póde conter o stockwerk na natureza, deu-nos os seguintes 
resultados : 
Quantidade empregnda da rocha me- ,,... 

tallifera ( finamente polverisada 11 para a analyse)..... . .......... . . 33,21,375 
Cobre encontrado : , 

:1• desprendido meca nicamente da I1o-
cha por meio do polverisador.. .. . O,gr.5620 

2° em fragmentos microscopicos mis
turados com a rocba depois de 
penerado, e dozado no estado de 
sul fure to de cobre: Cu = 0,6377 

Sulfureto de cobre Cu2P=0,09(1.8 
(Cu2P: contendo 79,8 •fo do Cu.) 

Cobre correspondente... . . . . . . . . . . O, 0757 
Assim o cobre corresponde a 1,92 •/. da rocha metallifera. Ar

redondando os al ~·arismos, nós podemos calcular em 2 °/o mais ou 
menos a quanlidade de cobre contido no stoclcwerke. 

As oonsidernções eoonom icas que se poderem basear sobre isso, 
dependerão dns condições technicas e econom icas da mão de obra 
e dos transportes que devem ainda ser estudados. 

Em todo caso h;JVerá no stoclcwel"lco porções em que as veia si
nhas de cob re se crusam, donde maiores porcentagens que aquella 
acima indicada, emquan to que em outras porções se deverão en
contrar lagares em que elln fa lte. Uma cont:enlração de cobre 
nativo em alguns lagares do stockwerke é de esperar e sobre essa 
possibilidade um es tudo in loco demonstrarei a vantagem ou não 
da ex plotação do stockwerlce. 

2• O GRUPO DOS FILLONS (OU YEEIHOS) 

Os matet'iaes dos fillons se distinguem á simples vista dos 
do slockuerke. 

Não é mais uma roclla cujns fendas e frestas irregulares, 
quaesquer e sem direcção sejam preenchidas ou impregnadas de 
meLai ou minereo como aquelle. Nós nos achamos aqui em 
presença, segunclo as amo tras que eu examinei, de um verda
deiro fillon seguido, ma i O(L menos variando em sua possauça; 
porém conservando os mesmos caracteres qualitativos, variando 
aliá~ no teo r em minereo segundo os diversos pontos do 
lillou. 

As amostras que eu estudei não trouxeram comsigo fra
gmentos da rocha que esses fillons utt'avessam no estado intacto 
do modo a permittir o es tado delle. Por isso não posso dizer si a 
rocha é de naturezn mesmo da do stockuerlce on, de uma mnneira 
precisa, si é uma ou outra. 

Ao maximo eu vosso dizer, segundo os productos da decom
posição da rocha matriz atravessa do pelo filiou e que este 
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apresente em pequena quantidade aglutinado ainda contra seu 
tecto e seu muro e-quo consiste em ctrgilla ma'is ott menos fel'?' I!· 
ginosa e quarlzosa,- que a rocha. é c-rystaJjn~, pocl~ndo, de resto, 
ser tambem um granito, um gne1s ou um m1casclusto como uma 
rocha porphyrica, ' di o ri tica ou outra, ou como por exemplo 
a do stockuerk. 

Quanto ao filiou mesmo, eis o que ha de interessante. A 
substancia metalli fera que o preenche o sttl/'ttreto de cobre on 
challcosina Cu• S (ou S segundo a notação mineralogica) é um 
minereo cujo teor em estado ele pureza em cobre póde attingi1· 
79,8 •;, . Ao Indo desta ma teria essencial mente rnetalifera se acha 
a gan,qa da üllon, =quartzo, = mui abundante c dominante 
mesmo, que em certos Jogares o empobrece tanto em chalkosina 
que ella torna-se inteiramente a unica ma ter ia do filiou, apenas 
colorido pelo silicalo de cobre, o que elle communica a côr 
verde do dioptazio. Nas pa1·tes do filiou que Joram su jeitas 
á acção da atmosphera acham-se as substancias communs nesse 
caso c que são por suas côres tão características elas jazidas 
de cobre . 

Essas substancia s, deviçlas ao attaque dos mineraes sulfu
retados ou outros ele cobre pelos agentes at.mosphericos e que 
constituem ao lado do sutrureto de cobre e da ganga as materias 
dos fillons são: 

1_.o A chalkosina ou sulfureto de cobre Cu~ S. 
2. 0 A caprila ou oxycloleto de cobre Cu• o. 
3. 0 A mnlnctito ou carbonato verde ele cobre Cu; C /1. 
4. o A azurita ou carbonato azul de cobre = Cu • c• H. 
5. o O salicilato de cobre ou chrysoholl =Cu Si H". 
6. 0 A ga nga, que é inteiramen te quartzosa= Si. 
Esta ganga, quando ella não é tornada verde pela preseuça 

do sil icato de cobre que diluiu-se em sua mnssa, quer na occasião 
de sua formação mesmo, quer posteriormen te pela ncçiio ela 
atmosphera, é qwwtz o puTo que vai desde o hya lino até o quartzo 
opaco ou leitoso. Eu não pude reconhecer em uma unica parte 

·desse filiou o cobre nativo, a materia essencial do stoclmerke 
o que os appn;,xima antes do que os separa quanto á épocba 
e ao modo de sua formação. 

De todos os productos do filiou os unicos utilisaveis para a 
extracção metallurgic<J são : 

i." O Sulfureto de Cobre. 
2 . o Os Cupri tos e Carbonatos verdes e azues. 
3 . 0 O Cobre nativo, aliás subordinado em quantidade ás outras 

substancias do fillon, ao que parece. 
Uma analyse quantitativa nas materias dosses fragmontos ele 

fillons das amost1·as não conduziria á cousa alguma de l~os itivo. 
Preferi portanto a isso em outro estudo mais util por mais 

concludente. 
Fiz uma determinação de [lesos específicos nas diversas amos· 

tras para indagar com que quantidade de sulfmeto de cobre e 
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outros productos cupriferos subordinados a esse miurweo se po
dení contar si Lodo o filiou seg·uir as proporções dos fragmentos 
estudados, o qne serü uma base uLil para as investigações ulte
riores ; porém niio para a explotação mesma que não deve ser 
decidida senão depois dos estudos especiaes in loco soJJre os fil
lous, sua o1·ientação e clecli?wção, sua pússanca, enl'iqr.iecimento, 
crnsamentos, etc. 

Nós collocaremos os seguintes algarismos sob as vistas dos 
interessados e depois sobre e.ll es faremo s nossos commentarios. 

Desde logo faremos uma classificação das diversas amostrus por 
numero d'ordem e de valor em contendo cuprifero de modo a 
permiltir verificações ulteriores. 

N. i. Um fragmento de filiou de 0111 ,03 a Qm,oq, de goss::mça. R' 
a mais rica das amostras em sul fur e lo de cobre e contém os pro
duetos acima, nomeados pelo atlaque desse minereo de cobre 
pelos agentes atmospberi cos . O Sulfureto de cobre .i á é ahi vis i vel
mente assás abundante; elle acha- se todavia subordinado ainda á 
gcmga silicosa, tinto com silir,ato de cobre que a torna tão verde. 

N. 2. E' uma serie de 3 fra gmentos de fillon, p .b?·e em sulfu
reto de cobre, e onde a parte dominao te é quartzo colorido pelo 
silicato de cobre. 

N. 3. E' uma amostra de fill on sem sulfureto de cobre appa
rente e onde toda a massa é quartzo colorido pelo silic~to de 
cobre em pequena quantidade, o que foi demonstrado por um 
ensaio qua l it ~1 tiv o . 

N. B. Todos os frag·mentos acima mencionados pertencem a 
um só e mesmo fili ou. 

N. 4. E ' , um fra gmento cl' um outro filiou, mais delgado que 
aquelle (ell e mede 0111 ,02 ele }JOssança). Elle não é da mesma for
mação sem duvida dos precedentes ; porém eu não pude deter
minar em que connexão elle se acha com o ou.tro fillon. Este 
estudo é interessante a fDzer in sittb ; porque sabe-se que, si 
tillons cruzam-se, elles enriquecem- se commumente e reciproca
mente. Está proftmãamente decomposto na 'distancia de ut'n a 
dons metros que são indicados, em profund ezas wiores se o 
deverá achar intacto. O preenchimento da ganga é ahi dilferente 
do dos ot'ltros. Naquelles es te era o quartzo; neste ao lado da 
mater ia essencial que lhe é ninda o sulfurelo.de colne, aliás pouco 
appmenle nesse fra gmento, é em ganga uma mass~· - argillosa 
(sem duvida um porphyro quando mtacto, aht cl eGomposto) e 
elle estn todo impregnado de carbonntus e silicatos de cobre. 

Amostra n. L 

Fragmento de fillon rico . . ....... . . . 
Peso bruto de fragmento. . . . . . . . . . . . k 1,327 
Agna deslocada 453cc, ........ . . . . . • ou f3,27 
Peso desta, obtido 
Por differença . . ... . ............ •.. 
Densidade da amostra .. . , .. . · . .•.. 

MiO 
1,327 = 2 g!J. 

450 . 1 

gramrnas 

grammas 

32 
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Si a densidade da g·anga é 2,5 como adiante verificaremos 
(na amost ra n . 3) e a do sulfureto de cobre é 5 terem0s: 

Ganga.... . . .. ...... .. ... . ..... . .. 3/ 5 a 4/5 do !ot 
Mineri0....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2/5 a i/5 » 
Si todo• o fragmento fosse garrga, como nos casos seguiu tes, 

( no•. 2 e 3) o peso especifico da amostra n . i serin sómenre 
1 grammas i21:i em 1,125 grammas; ora, sobram ainda Qk,202 = 
ou 202 grammas )!lara excesso do peso especifico do sl!lll'ureto de 
cobre sobre o da ganga, isto é, o 1/5 parte. 

Povuante tomaremos como base de 1/5 w 2/5 de sulfureto de 
cobre para representar o valor em minereo desta amostra. 

Com0 o c0bre ahi no sul r.uret0 acha-se na proporção de 79,8 o 10 

segue-se que se pód'e em fragm ento semelhante contar com um 
rendimento superior a 20 °/o do cobre metallico. 

Amostra. n. 2. 
Este grupo é. composto de tres fragmentos de fill0n pobre 

em sultureto de co.IDve com á ~imples inspecção aliás se poderá 
v:erJficar . 

Peso bruto das 3 ah1ostras iJc,.263 ou 1.,263 grammas. 
Agua deslocada 50I:Jec. 
Peso desta.... . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . 500 gr,amrpa·s 
Densidade de 3 amostras .. , ..... . ... 1,263 = 

2 52 
500 ' 

{!uer a vista quer segundo o resultado desta determinação de 
peso especifico ha ahi tão pouco sulfu.reto de cobre que o calculo 
não daria senão frncções mínimas, como se póde verificar pela mí
nima differença entre o peso especifico do quartzo e o desta 
amostra que são de 2,5 para 2,õ2. 

Amostra n. 3. 
Fragmento de fillon essencialmente pobre, sem ininereo 

visiv~l, é com~o_sto exclusiv.amente da Agal?-ga quartnoxa apenas 
colonda pelo silictlato ·de cobre em quantidade pequena. 

Peso bruto da amostra 01c, 28~ ou 28(1, grammas. 
Agua deslocada H5co. 
Peso desta . . ,. ..................... H3 gmmmas 
l!lensidade do fragmento.... . ...... 28~ = 2 5 

U3 ' 
Corresponde á densidade thema do quartzo. Portanto tudo 

ahi é o guopo menor. O cobre só entra com rp.ateria colorante. 
Amostra n. (J,. •· 

Fillon decomposto, v-erde, argilozo. 
Peso bruto da amostra ............. . 
Agua deslocada ................... . 
Peso · desta ............ . ............ . 
Densidade da amostra • .. : • ..... ~, .• . .. 

k, 307 ou 307 grammas. uooc 
tos<c 
307 

1õ8 = 2,93 
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Esta amostra acba-S'e por seu teor em matarias cupriferas 
(sulfureto, carbonato etc.) no mesmo caso da am0stra n. i do 
outro . üllo~ ·. Ella rontêm portanto de 1 / 6 a • f ij de seu peso de 
matenas ut1lisadas na metbalurgia do cobre, correspondéndo este 
a mais de 20 °{o do todo. 

A' vista de todo~ os numeras que precedem, resulta que nós 
J?OS acuamos em presença de jaziçlas metalliferas cujo es.tudo. 
m absentic~ não póde dar senão simples indicações; mas que é · 
absolutamen te nccessar io estudo in sitn para poder- se aconselqar 
de uma empre~a séria o abandono diante do preço de explotação 
superiores as de rendas poss íveis . 

Em to do caso nós nos achamos em presença de jazidas metalli
feras que podem ter uma importancia consideravel. 

De bóa fé eu não creio que, com os materiaes .e documen.tos 
que temos examinado, se possa aconselhar o empregado immedia
to de exp lotação dessas .i azidas metalliferas; eu creio, porém, 
poder afirmar que um estudo cheio de bom senso, de probidade 
e de ca1)addade nos loqa.res, póde conduzir a resultado de tal 
ordem que, ou se ficará seg·uro com o negocio ou se deixará de 
lado uma especu lação que não poderá dar senão prejuízos, accar
retamentos despezas inuteis. • 

(.L Ennes ele So~~:m.) 

Mineração 

• A abundancia e a riqueza das nossas jazidas metalliferas cons-. 
tituom condições naturaes de industria possante, emquanto na· 
realidade a mineração pó de dizer -se incipiente entre nós. E' . ~· 
legislação que ha estorvado a expansão desta riqueza. E' á falta' 
de meios raceis e baratos de transporte que deve ser at tribuido' 
es te retardamento? E ' á timidez do capital, á sua escassez, á. 
froux idão da iniciativa, que este mallogro deve de ser im
putado. 

Seja qual fôr a causa preponderante, e todas estas parecem -nos 
ter concorrido para o resultado que conhecemos, certo é que o 
nosso atrazo neste ramo industrial é verdadeiramente para entris
tecer. Explica-se com d ifficuldade como uma região vastíssima, 
possuindo o seu sub-solo elementos capazes de lllentarem nume
rosas industrias altamente remuneradoras, apenas vê desen
tranhar cada anuo uma fracção insignificante de tão grande 
va lor. 

A mineração poder ia constituir-nos por si só uma. das nações 
mais ricas do globo, e no emtanto, tudo o que .:Jxtrah1mos annu
alrnente do nosso sub- solo reduz-se a poucos mi lhares de to.ne
ladas de carvão do arroio dos Ratos, de · ferro de Ypanema e dos 
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pequenos Jornos de Minas Geraês, e de ce,ntenns de kilogrammas 
el e ouro de cinco . ou se is min as utilisadas . Segundo uma estatis 
tica organizada na Escola ele Minas de Ouro Preto, não extrahimos 
em 1.879 senão i824 lcilogrnmmas de ouro, sendo que só a mina 
do Morro Velh o contribuiu pa ra es te res ultado com 1iJ.85 ki lo
gra mmas . Salvo este producto e o de outrn companhia ingleza, 
verifica- se que em todo aquelle a uno os minei ros uacionaes apenas 
concorreram para aquelle minguado to tal com a i nslgui O cante 
quota de 136 ki logrammas ele ouro . Estes algarismos dizem tudo. 

Um facto caracterisa o desapreço com que tem-se olhado pura 
este consideravel prob lema . A l ei n . 1507, de 26 de Setembro de 
1867, no mesmo tempo que suj eitou as concessões de minas 
á taxa fixa s aunua l de cinco réis por braça quadrada e a 
taxa porporcional ele 2 "/ o do recl imen to liquido, autorizou o go
verno para expedir um regulnmento em que deveria class ifica r 
as minas, marcar a fúrmn e as clausul as da s concessões e fixar as 
obrigações dos concessionarios para com os particu lares e o Estado. 
Var ias docum entos otliciaes têm annu nciado achar-se em anda
mento es te trabalho, e ha quatro annos um projecto foi apresen
tadc;> ~10 conselho de es tado em sessão plenn . Até agora nem o pa
r ecer da veneranda corporação se fez publico nem o proj ecto deu 
um passo . Não bastaram dezesei:> annos para organiza r um regu
la menta sob re ma Leria de tão a !Lo interesse. 

Na falta ele padrão reUec tid amen te organizado, pelo qual sere
gulem as concessões, a ad mini stração tem cam inhado neste as
sumpto ::ís apa lpadell as, incorrendo cada clia em gravíss imos 
erros . A irreflexão tem chega do a ponto de decretar o parlamento 
a famosa concessão de que tanto se ha fali ndo nes tes ullirn os 
mezes, e que t erá caus~do Hssom bro aos cnpitali stasdeLond res; 
as outras conc essões não andam n1llilo longe dessa . Bas ta n este 
respeito, considernr que, emquanto nn Australia e na Ca li fornia 
as mais poderosas compan hias não podem obter no maximo senão 
30 geiras de terreno, cada data brazil eira é de 141,71í0 hraç:1s qua
dradas ou 1.69 1 /~ g·eiras in glezas; e concessionarios ha que têm 
obtidd entre nós até 150 datas I O mesmo é dizer qne realmente 
n ão sabemos o que fazemos neste particular . 

Um homem competente, o Sr . Dt· . Orville DerlJy, acaJJa de 
fazer sobre este assumpto no Museu Nacional uma prelec.ção que 
nos parece conter preciosos elementos para o es tudo de tão im
porumte quest:?io. Publicando-a nqu i em seguida Julgamos con
tribuir para a exnctn apreciaçiio elo objecto de gruncle monta para 
a prosperidade economica do Brazil : 

" Devido é) abqndancia e exten·são de seus deposil.os motalli
feros, o Brazi l é justamente cons iderado eomo paiz dos mais 
favoraveis debaixo des te aspecto pela natureza. A conclusão 
natura l é que a mineração clevení se r' das mais importan tes in 
dustrias do Imperio e co piosa font e ele riqueza nacional. Acontece, 
porém, que es ta indnstria occupa numero mui limitado de ha
bitantes elo paiz, e contribue em escala r elativ11mente insig-nifi
cante p&ra sua riqueza . A mineração do carvão estü em •:omeço, 
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c produz apenas de 4°000 a 50 000 toneladas por anno; a do ferro 
é limitada á fab ri ca de Yp~ nema, e a gra nde numero de pequenos 
fomos na província ele Minas Geroaes, sendo a producção total 
infer ior provavelmente de 20000 toneludas annnaes ; a mineração 
elo onro, tão importante outr'ora, acl1a-so reduzida a meia duzia 
de minas productivas e a igoual numero de outras em traball10s 
preliminares ; os deposites de outros metaes nunca foram tra
balhados o A' vista destas circumstancias e vantagens que podem 
resultar do desenvolvimento da mineração, convem que os in
teressados no pr ogresso material do paiz estudem as causas que 
hão contrib uí do para a decaclencia da minera ção, e retardado ou 
imposs ibi litado a dos ou tros metaes . 

• E' muito instrnctiva a bistoria tla minera ção do ouro na 
província de Minas Geraes, unica que fornece dados um tanto 
completos para tal estudo . Von Exchwege na sua importante obra 
Pl uto Brasiliensis dá para a producção do ouro na provincia, 
desde 1700 nté 1820, calcLllada sobre o L~uioto arrecadado pelo 
fisco , os seguintes numeras, desprezando as fracções : 

1.700 a 1713 
i7i4 a 1725 
1726 a 1735 
1.736 a 1751 
1752 a 1.777 
:1.778 a 1.820 

1.224 k ilogs. 
22 o93q, • 
36 0693 

1.50.439 
1.83.190 
1.29.614 

Média annual 

94 kilogs. 
1..911. 
3 .mJ9 
9.402 
7 001],6 
3.014 

40367 

• Nota-se nesta taiJella que o pe ríodo de maior prosperidade 
foi no meado elo seculo passado, e que tem havido uaquelle 
tempo em diante descrescimonto constante na producção . o 

• No principio deste seculo o ãeerescimento foi ainda mais 
ropido do que o indi cado na tabelln. Em i8HJ., segundo o mesmo 
autor, a proclucção foi de 8:1.8 Jcilogrammas, resul ta do do tra
balllo ele 12.609 mineiros em 555 lavras. Seis annos mais tarde, 
em 1.820, o qu into tinha descido á decima parte do que et·a em 
1814, e a mineração oâcou, portanto, quas i extincta. Em 1821> 
estabeleceu-se a primeira compa nhia ingleza, que teve a boa 
for~una de traba lhar em uma mina de riqueza ex traorcl inaria; 
e alguns annos depois uma outra companhia, a de S. João d'El
Rei, foi ainda mai~ fe liz na mina elo Morro Velho. A producção 
do ouro de 1.820 a 1.860 é ca lculadn pelo Inglcz Hanwool, antigo 
director do Gonooo -Socco em 63.783 lcilogrammas, que dá a 
média annual de 1..592 kilogra mmas, ou pouco n:ais da terça 
parte da média annua l de -1700 a i820 . Desta quanttdade as duas 
minas mencionadas forneceram 32 0147 lci logrammas ; quatro 
outras minas inglezas, abandonadas logo como imprestaveis, 
derem 1..80 L kilogrammas ; e os res tantes 29 o 8'10 ki logrammas 
foram o resLlltado dos trabalhos dos mineiros nacionaes. Assim, 
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.pois, si não fôra o ·feliz acaso das duas com panbi ílS in glezas 
encontrarem duas minas pbenomenaes, a mineração teria quasi 
desapparecido ; porquanto, sem o exemplo destas minas, as 
outras companhias inglezas nunca teriam tentado lavrar minas 
lJrazileiras, e provavelmente sem o mesmo exemplo os trabnlbos 
,dos nacionaes teriam sido ainda muito mais limitados. Quanto 
á' producção actua l, ter:nos a es tati sti ca organizada na Escola ele 
!YJinas de Ouro Preto para o anuo de 1.879, que dá o total· de 
1..82~ lci logram mas, dos quaes as companhias ioglezas, con~ri
blliram com 1..688 Jcilogrammas sendo a mai:Jr parte (1..~85 lcilo
gramrnas) o producto de um a: só plina, a do Morro Velho, ficando 
representado o produclo do~ mineiros nacionaes pela diminuta 
,quantidade de 136 k ilogrammas. O numero de pessoas empregadas 
em 1.879 na mip.eração do ouro foi provavelmente pouco superior 
de 2.000. · 

• A historia de todas as r egiões auriferas apresenta vari ações 
cpnsiderf)ve'is na producção das minas . A primeira mineração 
é sempre pos depositas SU({erficiaes de aHuvião, onde O oiJro 
se tem apurado e concentrado sob a acção das forças naturaes. 
A estes deposi1tos ricos e de facil lavra atiram- se milhares de 
aventureiros, que trabalham independeu temente e, em geral', sem 
leis, ou suj ei.tos unicamente ás leis estabelecidas por clles mes 
mos. Neste 'primeiro período da inclustria de mineração a pro
ducção póde ser gran de, conferme a riqueza dos depositas e o 
numero e 'constancia dos mine iros, sem o concurso de grandes 
capitaes, 'de espirito de associação, de sabias leis de minera~ão c 
de conhecimentos technicos. ' ' 

• Este pr.imeiro período é, porém, de pouca duração. Em ge~ 
ral bastam alguns annos para dar cabo dos depositas superü 
ciaes mais ricos e de facil lavra, chegando então a indllstria 
no seu momento critico, em que tem de moqificar seus methodos 
e pro'cessos e ataca r os veeiros e depositas fundos e de diillcil 
lavra ; ou, quando não, morrer, transporta ndo-se para outras 
regiões, ou ep. tregando-se a outras inclnstrias a população nel la 
crppr!=)gada'. Est::J época critica para a vida da ind\lstria nfio pócle 
ser ultrapassa da com bom exito sem o concurso de capitaes, do 
espírito d'e associação e iniciativa particular, de leis appropriadas 
e de conhecimentos tec lmicos, o que tudo é clispensavcl, c falta 
·quasi geral mf)n te no primej ro período . Sem todos f)stes requi
si'tos, a iodustria definhará e se rá ubandonada antes de conhecido 
o' valor dos depositas profundos. 'éom clles a industria poc]erá 
lmtrni· na sua segunda phase, que é geralmente IIJais duradora 
e va'nl~.iosq para o p:.liz , sendo. qqe ella será prospera ou não, 
conforme os depositas forem r1cos ou pobres . .E:' neste momento 
critico que a sorte da mineração depende da administração pÜ
b~ica, corri l'loas e lJem appli ca(\1JS leis, póde c deve csperar-S\! 
n · conscurreocia de capitaes, o desenvolvimento d3 iniciativa 
particulqr c' do espírito de nssociação e a acqu isição dos co nhe
cimentos technicos. por I~p rte dos q':le te~ interesse pecuniario 
e~ os obter e apphcar. :se~ taes lets, a presença dos outros re-

, • ~ t ' i ' 
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quisitos mencionados será ineficaz para evitar a morte da in
dustria. • 

A mineração no Brazil não tem conseguido entrar completamente 
na segunda phase de desenvolvimento. Até o estabelecimento 
da companhia ingleza do Gongo-Socco,. em 1825, a mineração 
limitara-se quasi exclusivamente ás alluviões ou ás partes su
perficiaes e decompostas dos veeiros. Estes, quando trabalhados, 
eram-no principalmente pelo systema de talho aberto, que só 
permeltia seguir o deposito aurífero á profundidade de alguns 
r11etros, ou por meio de poços e galerias de muito poucos metros 
de profundidade e extensão. A pedra extra h ida era triturada com 
martellos ou com pifões movidos pelo braço do homem : e nestas 
condições, naturalment(3, só as minas ·muito l'icas podiam ser 
trabalhadas, e mesmo assim em escula mui limitada . Os poços e 
galerias pàreciam antes covas de tatús do que obras humanas, e, 
sem segurança os meios de esgoto_,. não davam entrada além de 
urna curta distancia. A bistoria dos esforços de Escb.wege afim 
de organizar companhias e introduz.ir melhoramentos nos pro
cessos de VJineração é bem curiosa e contristadora. Lutando com 
grandes difficuldades, elle conseguiu em 1815 estabelecer um jogo 
de pilões movido por agua, sendo esta a primeira machina deste 
genero const.raida no BraziL 

Conforme att<:\6ta ul)l dos principaes mineiros de Ouro-Preto, 
esta machina fazia em dons dias, empregando dons escravos, o 
trabalho de 80 escravos em uma semana ; tal era, porém, a falta 
de iniciativa entre os mineiros quo, mesmo depois desta demon
stração ocula11, elles não aceitaram tão grande melhoramento. 
Estava reservado ás companhias inglezas introduzir no paiz as 
muchinas e processos mais aperfeiçoados na mineração e até hoje 
são el1ns 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 acaso do que aos bons calculas e á boa administração. 
A riquez~ pb.enomenal da mina do Gongo-Socco deu margem 
a muitos erros de ndministração, salvando a: empreza de nau
fragio, e ao mesmo tempo salvando a mineração brazileira da 
completa extincção que a ameaçava então . O exito desta oompauhia 
levou varias outi·as a teQ.tar fortuna no Brazil, das quaes á maior 
parte teve prejuízo e só uma a do Morto-Velho, conseguiu re
sultado igual ou mesmo superior a do Gongo-Socco. O mallogro 
de varias companhias inglezas tem desacreditado até certo ponto 
as minas brazileiras, e tel-as-hia desacreditado de todo a nãoserem 
os resultados brilhantes obtidos pelas duas companhias meneio· 
nadas. Estas· companhias têm experimentado no todo uns vinte 
c la ntos Jogares e destes sóment.e quatro ou cinco hão retribuído 
o capital e o trab~lho despendidos. Tem-se concluído d'ahi que 
as mintlS profundas da província de Minas-Geraes são 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 foram 
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·convenientemente. O f<lCto é que muitas destas minas, por 1~ná 
administração das com panhi as , ou por má direcção elos trabalhos, 
foram nbanelonaelns antes de verificado o va lor elos depositas. 
E' bem sabido que em neg(l cios de mineração en tra muitas vezes 
a especulação e a té a rr aude, e isto póde nrruinar um a companhia 
possuidora .da mai s ri ca mina do mundo. Exemp los do ·Gongo
Socco e Morro-Vell'w, ao passo que sa lvaram em parte a reputação 
das min·as braz il ei ras, tem contribui do de certo modo para a que
bra de l)lgt1mas outt•as companhias, porrJ ue es tas, es perando igual 
resnltndo na empreza, perme t tiram-s~ uma grande largueza na 
administração, contraria aos principias de prndencia e econom ia 
que deviam ter sido segui dos e comprom ettedora da vida ela em 
preza. Pa-rece , portnnto, que o mais que se póde legitimamente 
concluir ela l~i s toria ela mineração ingleza , ó que o Braz il possue 
algumas minas de riqtwza extraorelinaria, mas que a experiencia 
ainda é pouca para fot·nue juizo definitivo solJre as suas minas 
em geral. 

A segunda phase da mineração não es tá bom es tab elec ida no 
Brazil, e os resultados dos ultimas ~essenta nnnos, comquanto 
não sejam muito animadores, não provam :;~ imposs ibilid ade de 
seu es tabelecim ento, antes d1ío motivos para espo rar que a in
dustria póde ainda florescer debaixo de outras conuições . Con 
vem, pois, á administração comiderar as necessidades da iucl ustria 
e tratar do promover o seu desenvolvimento. Já se tem provi
denciado quanto á l'cllLa de oonhecirnenLos technicos, ftmdando-se 
a Escola de rviinas de Omo-Preto . Hes ta ainda Jazer as re formas 
na lei, reforma s indicadns como necessarias pela expe ri encia, não 
só deste, como de outros paizes. 

E' muHo difficil formar uma icléa completa das leis que têm 
regido a mineração n0 Brazil. Em meio da grande conrusão que 
existe a este r espeito, só ha um ponto claro : é que nos tempqs 
coloniaes o governo andou mais preoccupaclo com o interesse elo 
fisco do que com o bem estar g·eral do povo mineiro, e que no 
tempo do lmperio elle pouco se têm occupado com esse impor 
tante assumpto. O princi pio fundamental cln lei, como em quasi 
todos os outros paizes, é que os mineraes pertencem ao govemo, 
podendo este conceder aos particulares o direi to de minerar 
debai xo das condições que julgar mais convenientes 30S seus i n
teresses, os quaes , bem entendidos, el evem ser tambem os in te
resses do povo. A antiga lei co loni al, ent re muitas provisões 
vexatorias e absurdas, t inba outras bem sa bias, que a lei moderna 
têm esquecido e que en tret:an to a exper iencia de outros paizes 

. t êm provado como favoraveis e necessari as ao desenvolvimento 
da industria . Hefiro-me ás disposições da lei deixando a todos 
plena liberdade para explorar, limitando DS concessõe3 á área 
que o concessionario podia bem aprove i ta r, marcando um prazo 
curto para o começo dos trabalhos e fi na lmente es tabelecendo 
antoridodes locaes p~ra tratar e resolver as ques tões relativas á 
mineração. 

As concess;@es variaram em diversas épocas : mas a regra que 
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Jlarece ter sido por mai s tempo seguida, era conceder 2 1/2 braças 
em quadro por cada escravo empregado na lavra, de modo que 
as dim ensões da data correspondi am ó força que o cnncessionnrio 
pretendia empregar. O trabalho em cada data devia ser com eçado 
dentro de 40 dias, e no caso de N interrompido por mais de 40 
dias, saJ\ro força maio!·, a data podia ser concedida a outrem. 

Disposições analogas existem em tod os os paizes onde a mine
ração tem prosperado ; e ellas são necessarias ao desenvolvimento 
da indusLria, vi sto que de outro modo um pequeno numero de 
individuas poderá monopolisa r todo o terreno aurifero em certo 
di stricto, lavrando npeuas pepuena pnrte e deixnndo o resto sem 
ser 11 proveitado durante longo es paço de tempo. Si não obtiverem 
))ons resultados nos seus primeiros ensa ios, o di sLrieto fi ca rá 
condemnado como improductivo; ao passo que, si niio fóra o mo
nopolio, outros teriam talvez acertado com as suas riqu ezas. lVIas, 
si juntamente COJ;n as suas res tri cções oppressivas c vexatorias, a 
anti ga lei eolonial continha algu mas prov isões con form e aos ver 
dadeii'OS principi as que devem reger a legislação elas minas, não 
se póde dizer o mesmo a respeito da lei actualm entc em vigor. 
Seria diffi cil im aginar um systema menos favoravel ao desenvo!. 
vimenlo el a industria do que o das concessões feitas hoj e. Exami
naremos uma des tas concessões e seus e!Ieitos sobre-a indnstria. 

A primeira consa parn notar é que a concessão consta de duas 
partes, uma dando licen ça para explorar, outra po ter ior conce
dendo definitivamente as datas, sendo ambas concedidas pelo 
ministerio ela agricultura, mediante decreto. Querendo :Jssim um 
habitante da reg ião aurífera min erar, tem de fazer á Càrte urna 
viagem mais ou menos longa e despeucliosa , ou arranj ar um 
procurador pam apresentar o r equerimento. E' verdade que este 
póde ser mandado pelo correio ; ma ~ , como em geral a gente elo 
interior não es tá muito prati ca no modo de procedet· em negocias 
com o govemo, lw des te modo o ri sco de oiJLm• o despacho 
Complete o sello on Rcqtteira em termos , dando em resulta do 
perda de tempo l)Tecio ~o. Apresentado o requerimento, o suppli 
cante tem de cs perat· pelo despacho durao te se manas, si não 
mezes, afim de serem ouvidos o pres idente dn província e a 
camara ou camaras mnnicipaes da região onde elle quer mineral'. 
O requerimento tem ;i s vezes de fazer viagens de ida e volta de 
uma a outril extremidade do Imperio, estando suj eito a demoras 
e n seT indeferido por motivo futil. Ora, com tal systema, o 
verdadeiro mineiro, que deve ser o typo do hom em activo e 
emprchendor, desanima e desapparece, surgindo então o conces
sionario que não pretende minerar, mas unicamente negociar 
COIII a conr.essão. Como typo destes concess ionarios, posso 
:nencionar um individuo que, na ante-sala do ministerio da 
agricultura, me informoq aguardar des pacho de dons requeri
mentos ele concessão de minas, uccrescentando que já possuía clez 
concessões semelhantes. No dia seg uinte encontrei este rico 
concessionario na rua do 0Llvidor, ganhando honraclamentc a 
vida com a venda de bilhetes de loteria. 

• 
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A conc.essão para explorar é: de dous .a unos, e cobre qualquer 
extensão de terrilorio que o requerentfl vem á me:t;J.te pedir. 
A3sim, em geral, .são conced idos um ou mais de um município 
ou comarca, ou valle de um rjo e os de sep.s ttibutv.rios, podendo 
incluir a metade de uma proviuc.ia.., 

Esta concessão, nos termos em qu.e é expedida, constitue um 
mouopolio dis!'arçndo, visto que outrem, emquanto ella ex istir, 
não ach::trá prudente gastar tempo e dinheiro para fazer explo
rações no mesmo territorio, podendo o concessionario Jegalmen te 
apropriar-se de suas descobertas, ou l)elo menos sujei tal-o a 
embaraços e despezas com liLigios. O onus imposto por este 
magniflco monopolio é relativamente leve, .sendo ·em gera l satis
feito com umas centenas de mi l réis e algumas semanas de 
trabalho. O concessionario tem apen.as de arranjar, como puder, 
uma planta geologica e t.opograpJJica da região, algumas amostras 
de minerio e certas informações vagas a respeito das minas. O 
governo não tendo pessoal nem meios de liscalisar -trabalhos a 
centenas de leguas da Côrte, não póde ser exigen te e tem neces
sariamente de dar-se por satisfeito com qu11 lquel' cousa apresen
tada a titulo de estudos. 

Apresentados estes estudos OLl cousa que Ji>O'SSa passar como 
tnl, é concedido o direito definitivo a certo numero de datas, 
geral mente '50, mas, si o concessionario insiste ba ' t:mte, são- lhe 
concedidas iOO oo. 150. Estas datas podem ser demnrcadas 
separadamente, tendo o concessionario cinco annos para a de
marcação, o que equivale á prorogação do menopolio por mais 
esse tempo. Porquanto antes de demarcadas todas e tas datas, si 
um outro qualquer começar a trabalhar e conseguir descobrir 
uma mina promettedora, o concession a rio pó de escolher es te 
Jogar para uma de suas datas. 

I-Ja ás vezes mais de umil concessão cobrin,do partes do mesmo 
districto; e neste caso, o concessionario que toma a seria a sua 
conces.são Vê-se obrigado. para livrar-se do risco de litígio, a 
pagar boa somma aos que não pretendem trabalhar e talvez pão 
tivessem outro trabalho e dispendio senão escrever'um req,ueri
mento e comprar a competente estampilha. 

Cada data brazileira é de :1M,750 braÇ<lS quadradas, o .que 
corresponde a 169 f/2 geiras inglezas, ou a uma extensão cinco 
vezes maior do que a maior data concedid11 na California e na 
Austr11lia, onde as companhias fortes só podem obter no maximo 
30 geiras. Não ha caso de uma só mina occupur a área de uma 
data brazileira, e a concessão, portanto, é de cincoenta ou mais 
minas independente:> . Não hn tambem no Brazil caso algum em 
que um só individ.uo ou companhia trahallile com vantagom em 
mais qe dnas ou tres minas ao mesmo tempo. Um verdadeiro mi
neiro jámais se lembrará de pedir cincoenta mina~, e um 
governo com pleno conhecimento do· que faz não concederá 
jãmais monopolio tão grande e tão f a tal aos verdadeiros inte
resses da industl'ia de mineração. E' imposs.ivel admittir que 
algum ministro, ao assignar um decreto de cortcessão de minas, 
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tenha tido conhecimento elo que fez,· sendo nada menos do que 
entregar o um só individuo, sem onHs e por espaço ele sete annos, 
a sorte ela mineração na quarta parte ou tal vez na metade de uma 
provincin. A tão fall acla concessão Fagnndes, que só póde ser 
concedida pe·lo voto uas camaras, é pouco mais extravagan te do 
quê ns concessões orclinarias que o governo, diariamente, des
pacha como cousa de mínima i mportancia. 

Si o governo tivesse prestado a este assumpto a devida attenção, 
teria notado que dentre as milhares de datas concedida-s nos 
ultimas nnnos, não hn uma duzia em trabalho ou sériamente 
exper)u)entaclas. Este facto deveria ter-lhes demonstrado que ha, 
no systema que rege os negocios da mineraçã.o, alguma cousa 
radicnlmente defeituosa. Com alguma atteoção, teria notado que a 
antiga classe de mineiros ha desapparec ido do paiz, sendo substi
tuída por especuladores, que tratam de tudo, menos da mineração. 
E' fóra da duvida que pequeno numero de concessiona rios pre
tende trabalhar sé riamente nas minas concedidas, m~s as con
dições creadas pelo systema são para ell es extremamente desani
madoras, de modo que pouca vantagem tiram do magnífico 
presente de gregos que o govemo I bes faz. Outros ba quê franca
mente declaram requerer concessão para os seus municípios, 
unicamente CO.'.ll o ftm de ob~Lnr a mineração nos seus terrenos. A 
maior parte, porém, requer concessão na esperança de encontra r 
quem queira minerar, sujeitando-se a pagar ao concessionario boa 
som ma pelo direito que lh e assiste ás minas dl3 certa localidade . 

Estes uJI.imos não são encontrados nas minas, mas nas praças 
do Rio de Janeiro, Londr~s e Pariz, cada qual com um vidrinho 
de ouro na algibeirn, procurando convencer os cap ital is ta s que 
seria bom emprego de capital a compra de sua concessão por 
algum~s centenas de co o tos, devendo estes depois explorar as 
minas, porque em gera l o concessionario não as tem explorado 
nem snbe definitivamente onde existem. Ha sempre capitaes á 
busca de emprego na minera~,;ão, e muitos capit<:listas pegam na 
isca e mandam engenheiros de sua confiança examinar e dar pa 
recer sobre o valor das min~ts. Acttwlmente estão no Braz il di
versos engenhe iros destes representando avultadissimos capitaes 
em Londres, c promptos a en tregarem -se á mineração brazileira 
uma ver. que encontrem minas proruettedoras . A sua experienci.a 
hn sido fJOUco prove itosa para a mineração, e t em o seu lado co
mico. Chegando com o concessionario ao município ou comarca 
abrangida pela concessão, perguntam : <Onde estão suas 
minas? • A resposta , acompnnl1ada por um movimentn de mão 
indicando uma ·área de centenas de leguas quadradas é esta: 
• Estão por ah i • . Um destes <'.ngenbeiros, depois de varias 
viagens inute is, exclamou em tom de prof.undo desgotos: • Qual 
mina; nem buraco encontrei no chão para examinar I • 

Enganam-se muito os coucessionnrios brazileiros julg-ando que 
os capitalistas hão de correr á compra de suas cqncessões, as 
quaes, hem consideradas, não representam minas, mas apenas o 
direito de explorar. · 
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Os capita listas ~1ão exploram; compram e dão maior desenvol
vimmlto ás minas j á ex ploradas, nbertas, o trabalhadas a ponto ele 
provar o se ll e ela r i odiei os ela r os do que h a espe1·a r quando 
tra balhadas em grande esca la. Nestas condições clles encon t1·am 
em outros paizes muitas minas verdadein1s e tangíveis, e por 
menor preço do que pede o concessiona ri o brazileiro pelo seu 
pedaço de papel officia l, represen tando apenas o direito el e 
explorar minas im aginar ia.:; . 

Para desenvolver a sua indLlstria de mineração o Braz il 
precisa ue mineiros e cap italistas. A legislação actua l que nttende 
m11 is a estes do que áquell es, tem causado o exte rmínio dos 
mineiros e sido por conseguinte ele mui pouca vantagem para os 
cap italistas. Sem uma reforma que con templo uns o outros, n 
minl)ração não pódc erguer -se do presen :e estado de clesanimo e 
abandono. Não é cer to que ella se levante com tal refo rma, mas 
então a culpa não se rá elo governo como agora, mas sim das 
condições naturaes do paiz e da falta de ini ciativa do povo , 
co o tra o que nenhum governo póde providenciar. O que elle pó de 
e deve fazer, é dotar o paiz com uma lei de mineração, no sen
tido de remover e facil itar o desenvo lvimento da in dus tria. • 

(.! ornc~l elo Oomme>·cio . ) 

GeoBo g·ia da JProvii.ncia 

« Esta provincia, por qualquer lado que se olh e, é uma das ma is 
lwl las de todo o Brazil; seu clima é gera lmon le ag rt1davel o tão 
exce ll en~c, como bem se pócle ava liar pela va ri edade e exu beran
cía das suas prodLlcções; puros ares, que dão saucle; muitos rios 
perenuaes, duas grande lagõas á h umedecerem; JJa par te su per ior 
dessas sombri:1s florestas; tem lnrguiss ifnas campinas, que se La
p izam de mui graciosas pastagens ; medra em rebanhos ; os tle 
gado umentio já sfio fóra de alga rismo ; abunda em fmcto s, e de 
para di lei tozo en tretimen to em pescarias, n eação e passarinba
gem; e pnrn dar ainda a idéa mais cxnct:J elo seu temperam en to, 
segundo as observ.'lções meteorologica qne fiz nr1 capital , no ve 
rão o calor chegou a 87° e a 88° do til remometro de Fabrenhe it, 
e no inverno, quando sop ra o Oéste, tem marcado (I,Y,o e r~oo do 
mesmo thermometro. Providamente re in am ele ordinario com 
força ventos, que di ss ipam os minsmas orig inados elos frequentes 
transbord:1mentos elos numerosos rios, e exhalações putridas dos 
pantanos . Es tes ventos dominantes s5o o N E e S O, o pri
meiro el os quMs princ ipia brando, c tornando-se mais forte, turva 
a atmosphera até que desata em tro1roada e chuvas, e rod ando . 
entiíopeloNO,vema· ca hir em O, e SO,qne nlimpam o Céo. 
A parto septentrional ou super ior do pniz é compar:Jtivamente 
muito mais frin. 
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A nntmeza e formações do solo variam conforme as situações : 
a cordilbcira gera l do Brazil, que, segundo notámos, reparte esta 
província em duas faxas quasi iguaes; c lá onde principia a 
mergulhar-se no Uruguay, é encontrada por outra semelhante 
serrania escalvada, que partindo das vizinhanças do Salto Grande 
desse rio, separa de um lado as aguas para o Daiman c Rio Negro, 
e ele outro para o Arapay e Quarnhim ; es tas serras, e todo o 
territorio ao Norte c Oeste d'ellas, isto é, quasi todo o districto de 
Entre-Rios, de Missões, eleS. ::.Vlarinbo, ela Cruz Alta, da Vaccaria, 
e de cima da serra con s·tam inteiramente de terreno basaltico. 
A ]Hirle meridional da provinci:1, subdi1ridida em oriental e occi
clenlal pelas serras do Herval e elos Tapes, e pelo Albardão, que 
acompanha a margem occidenla l ela lngôa Mel'im, ão primitivas 
estas montanhas, e são de alluvião as planices, ao nascento elas 
grandes Jagôas, e não parecem ter outra base, que o mesmo gra
nito é grés ou crés, de que aquellas são compostas: ]JOrém a pane 
occielental é de estructura mais variada. Ao poente elas frontosas 
senas de Herval e dos Tapes, se encontra um territorio ellevado, 
transversalmente cortado pelo rio Camaquan, composto de granito 
e de scl1isto primitivo, alterando com micas-schistos, e coberto 
de grés carvoeiro, entre S. Barbara, Encruzilhada, e Caçapava: 
depois, de granito c grós , sustentando scll isto primitivo com 
g<.lbbro, schisto chloritico c Lul coso, serpentina e calcareo graml
Joso no gmpo de montes de Cuçapava: finalmente phorphyro 
de tra11sição, gramvalcc, e granito de transi ção, sobre postos :i 
schisto talcoso, e grunito primitivo, cobertos ele grés carvoei 
ro entre Caçapava e S. Gab ri el: os lagares mais baixos desta 
subdivisão, o vallc ele Guaiba, o territori o banhado pelo Vacury 
e pelos . Maria, e o valle do .laragua, são cobertos de uma for
mação secundaria, composta de argilla schistosa, cnlcareo e grés: 
e toda a fralda meridional das Lerrns basal ticns é occupadn por 
um grés de formação terciaria, frequentemente interrompido, 
ora coberto, ora não, de basa!Lo. • 

(Visaoncle de S. Leopoldo- A.NNAES DA PROYINCIA. DE S. PEDl~O.) 

« O territorio desta província, geologicamente considerado, 
compõe-se ele duas regiões : uma das formações plutonicas ou 
primitivas, e outi'a da Jormaçõcs ele transição ou sed imentarias, 
cuja linha divisaria se es tende parallelamente á crosta do mar. 
Entre ambos os systcmas aclH\m -se interpostas as formações re
su!Lantes da lransl'orma1;ão que solft·eram um e outra systema por 
acções reei procas-

As formações geologicas ela província, são: primitivas de 
transição e metamorphi cas . 

Em mais de nm ponto elo tenitorio se verifica a verdnde das 
indicações da sciencia, t]Uando attríbue á acção ig-nea e sedimen
taria, a composição ela crosta terre Lre, e M transformações que 
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tem so.!Irido posteriormente ao tempo primitivo é que se mani
festam na r.onstüuição geolog ica da costa do mar, e especialmen te 
na parte comprehendida entre os parallelos da Hapoã e Chuy. 
As formações plutonicas desapparecem nesta extensão, em que só 
se observa a acção das aguas e os indícios que caracterisam as for
mações recentes. 

Pensamos que a costa pr imitiva 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 lJrolon
gavn pelos terrenos primitivos que correspondem ás épocas das 
formações elas serras dos Tapes, do Hervnl, e elas ramificações. 

As regiões banhadas pelas aguas das lagôas Mirim, dos Patos, 
Rio Grande, e bordadas pelas lagôas que acompanham a costa, 
são, no nosso en tender, de origem r ecen te, considerando-se as 
épocas das formações das camadas terrestres . 

Em diversas localidades se observa que o solo desta provincia 
t em solfrido abalos dev idos a acção plutonica, e transformações 
pelos agentes erosivos. 

Encontramos nas tradições escriptas duas épocas notaveis i8H 
c 1.822; a primeira ass ignala o tremor de terra que sentiu-se em 
Porto Alegt·e, acompanhado de lodos os phenomenos qlle carncte
risam esta medonha commoção ; a segunda recorda a espantosa 
detonação que coincidiu com a elevação de uma tromba na fóz 
do Jucuhy . 

Que o solo desta prov íncia não tem sido isento de commoções 
originadas pelo calor cenLral, se reconhece pelos factos que uca
bamos de indicar e por um phenomeuo observado em um 
morro distante 9 leguas da capital e proxi mo a Itapoã. Neste 
morro, cujo cume acha-se a :Ht: pés acima do nível das agnas, 
foram encontradas e examinadas po1: pessoas competentes na 
sciencia, conchus marítimas das que ex istem na cosLa do mar. 

Os geologos aLtribuem este pll enomeno, já estudado em dlver
sas regiões do mundo, a levantamentos do solo, primitivamente 
cqbertos pelas aguas. · 

Sobre a conuguracão geologica da província exprimiram-se do 
seguinte modo dous naturalistas, os Srs. Frederico Sulow e 
Plant: 

• A natureza e a formação do so lo variam conforme as situações 
A cordill1eira geral do Brazil que reparte esta província em duas 
partes iguaes e lá onde principia a mergulhar-se no Umguay é 
encontrada por outra serrania escalvada, que, partindo das vizi 
nhanças do Salto. Grande deste rio, separa de llm lado as ag-uas 
IJara o Daiman e Rio Negro, e de outro para o Arapehy e Qua
rahy . 

Estas serras e todo o terrltorio ao N. e S. dellas, isto é, quasi 
todo o districto de Entre-Rios, de Missões, de S. Martinho, da 
Cruz Alta , da Vaccaria, Cume da Serrn, ·constam inteiramen te de 
te?Teno basaltico. 

Na parte meridional da província 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 lagôa Mirim, são primi
t.ivas estas montanhas, e são de alluvião as planícies on nascentes 
das grandes lagôas, e não parecem ter outra base que o mesmo 
granito e grés de que aquellas são compostas, porém a parte occi
dental é de uma es tructura mais variada. 

Ao poente das frondosas serras do Herval se encontra o terri
torio elevado, transversa lm en te cortado pelo rio Camaquam, 
composto de granito, de schisto primitivo alterado com mica
schisto, e coberto de grés carvoeiro entre Santa Barbara, Encru
zilhada, e Caçapava: e depois de grau i to e grés sustentnndo scbisto 
primitivo com gal v o, sch isto schloratico e tal coso, serpentina e 
calcareo granuloso, no grupo dos montes de Caçapava e S. Ga
briel. Os Jogares mais baixos desta subd ivisão, o valle do Gua
hylJa, o territorio banhado pelo Vaccacahy e pelo Santa Maria, 
são cobertos de uma formação composta de argilla schistosa, cal 
carea e grés de formação terc iaria, frequentemente interrompida, 
ora coberto, ora não, de basalto. 

Tão consideravel desenvolvimento de basalto e a existencia de 
porphyros. de transição, são phenomenos geognosticos, os mais 
interessantes, que offerece esta província, não constando até agora 
que om alguma outra parte do vastíssimo 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
Sellow. >> 

• Póde-se asseverai' que, si )lem que as Missões, e a prov~ncia 
do Hio Grande do Sul, experimentem cada dia uma grande 
diminuição em seu principal producto, que é o da cr·eação de 
gado, tanto por causa do fraccionamento continuo e divisão das 
estancias, como pela propagação rapida sobre seus campos das 
grammas e outrk!s plantas, principalmente de uma conhecida 
pelo nome de rozel.ã, que os inutilisaram para as pastagens e 
causará a decadencia. de sua fama ne sa industria, um futuro 
mais brilhante e renovado a este paiz felizmente dotado em the
souros mineraes . Seria difficil encontrar-se no mundo uma área de 
igual extensão tão favorec ida pela natureza para desenvolvimento 
das arttes industriaes e de manufacturns, como esta província. 

Vastas matas cobrem suas serras, qne formam os limites do 
norte. Em suas terras todas as veg(:)tações tropicaes se produzem 
sem muito trabalho. . 

Flanqueada em sna fronteira occidental por excellen tes rochas 
ricas em metaes, os valles dos seu.s rios, abundando em extensas 
camadas de carvão do pedru, mineraes de ferro e jaz igos cal
careos, atravessado por navegaveis rios de éste u oeste, como o 
Jacuhy e Jbicuby e o grande Uruguay, marc~mdo os limites da 
metade de sua circumferenc in , formam uma combinação tão pode
rma de vantagens nnturaes que este paiz parece destinado pela 
providencia para toma!' uma 'figura conspicuu no futuro progresso 
do mundo. • 

(N . Pla;nt.) 
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• O territorio da província póde ainda ser dividido em 3 regiões 
distioctas, em relação a sua geologia; n da costa do mar a éstc; a 
das serras no norte1 e as suas ramificações ccntraes; a de oeste 
e sul com suas planícies e caracter geologico especial. Os terre
nos comprehendiclos en tre estas regiões, que representam as for
mações primitivas e ele tnmsição, acham-se iotercallados entre 
formações resultantes das modificações rec iprocas ·pela acção 
dos agentes productores ele uma e ou1rn formação. 

Na costa do mar são notaveis as dunas ou colUnas formadas 
de arêas , tnmsportndo de uns para outros pontos, pela acção dos 
ventos, e as grandes lagôas que a bordam, e coj a existencia de
nuncia uma transformação pela interposição dos terrenos arenosos 
entre ilhas e o oceano. 
F Consideremos a distribuição elos mineraes ela provincin pelas for
mações das camadas terrestres . 

FORMAÇÕES PRIMITIVAS 

Os principaes membros destas formações, são: 
O granito do qual existem massns consideraveis . 
O quartzo e quartzito em suas diversas compesições, crystal 

de rocba amphibol, etc. 
O grés com suas diversas composições e formaçôes. 
O basalto que existe em massas consideraveis e em grílndes 

extensões especial mente ~o N. da província. 
O gneiss, em grande quantidade. 
O granito, quasi transformado pela maior ou menor quantidade 

de feldspato, mica, schisto, schi sto e mieaceo. 
A pedra lioz. 
Porphiros. 

l!'ORMAÇÕES ME'l'HAMOUPHICAS 

Schisto argilloso. 
Grés menoer composto com.superabundancia de argi ll a. 
O gneiss st ra tificado Dlternando com o schisto. 
A pedra calcarca. 
Entre o grande numero de mineraes que es tas form ações in-

cl nem, contam-se na província os seguintes: 
O ouro; 
A prata; 
Pirytos · 
O-ferro,' em suas 'diversas composições; 
O cobre; 
A galena; 
O chumbo; 
Kaolim; 
Porphyvos · 



DO RIO GRANDE DO SUL 

Marmore, em grande abundancia e excellente qualidade ; 
O steatite ; 
A artlozia; etc. 
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Entre as pedras preciosas tornam-se dignas de attenção os 
top3sios, as coralinas, as opalas, esmeraldas. se rpentinas, pingos 
d'agua etc. Encontram-se em grande abundancia bellissimas 
pedras de crystaes de rocha, notaveis pelas formas e côres. 

FORMAÇÕES DE 'l'RANSIÇÃQ 

Existem nesta província 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 carvão de pedra, cujos jar.igos foram explorados já em :1.809 e 
:1.8i0, 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 Can• 
di o ta ao Rio Grande por uma estrada de ferro. 

ROCHAS UTEIS DE ORIGEM IGNEA 

Éxistem na província: granito, syenito, porphiro, sel'pentina é 
·basalto. 

. ROCHAS UTEIS DE ORIGEM SEDil\IENTAlUA 

Schisto, Ardozia, Calcaria, Grés, Silex, ( Silce meulecre), 
Anlhracito; Carvão de Pedra, Linhito, Turba , Gesso, Sal gem
ma, Argillas . 

Nos trabalhos es tatí sti cos do conselheiro Antonio Manoel Corrêa 
Cam ara, encontramos a seguinte lista de mineraes, com indicação 
dos municípios onde existem jazid<~s: 

Grés vermelho- grés - range - ( Piratiny) 
Ferro oligtsto micaceo. Mina rica ( Piratiny e Caçapava) 
Terra de ombria.- Terra de ombro, combustível e serve 

para a pintura a olco e a agua ( em Piratiny, Caçapava e Ja
guarão ). 

Gipso fil rosa ( Piratiny). 
Ferro oligisto ( Piratiny ). 
Pedra calcarea (Piratiny e Encrusilhada ) .. 
Mina de Prata ( Piratiny). 
O mesmo metal reduzido ( Pirntiny). 
O ouro ( Piratiny, Encruzlhada e S. Gabriel ) . 
Capa-rosa, extrahida do Pyrito vitrioloco ( Piratiny). 

33 



514 PROVINCIA 

Terra saliferente; em Piratiny, contem Nictrato de Natessa . 
Pedra de Sydia, dn l"ortifl caçilo de Jaguarão. 
Mica Schisto ( Piratiny e Jaguarão ). 
Schisto carbonifero ou Bi tuminoso.- Denuncia a presen(.)a de 

um carvão de pedra (Pi·ratiny, Jagaurão, Eneruzilhada e C!!.
choeira ). 

Granito!( Piraliny e .Taguarão). 
Falco; de bom polimenbo ( Cangussú). 
Ferro olygisto spatorso; rica mina ( Piratiny e .Taguarão). 
Ferro hydratado congl0merado ( Piratiny e .Taguarão). 
Pyrito de ferro carbonifero ( Piratiny e Jaguarão ). 
Argilla-argillo maigre.- Piratiny e Jaguarão. 
Pyrito sulfuroso, que se pódg extrahir o vitriolo ( Encru

zilh ada). 
Schisto carborado (.Encruzilhada). 
Ferro hydratado sulphurado. Denuncia a presen(.)a de uma 

mina de ferro nas camadas inferiores (Cachoeira). 
Marmore precioso ( Caçapava). 
Marmore calcareo excellente ( Caçapava). 
Cobre oxidado, malachila, em schystro argiloso. Da mina de 

cobre dos campos de Salvador de AndrHde, a uma lego a de Caça
pava. Esta mina deve ser muito rica. Nas camadas inferiores. 

Sulphoro rnetalico em que parece entrar o cobre, no numero de 
seus nggregados, ou componentes (S. Ma !'Linho). 

Mineral em que cerbamente entra o arsenico. Ignora-se o lagar 
de sua jazida. 

Cal fabricado do ca!t::areo ( Piratiny). 
Sal de Glanber crystalisado (Estancias das 'fumas). 
Sal de Glauber imperfeitnmente crystalisado (Piratiny ). 
Ocre finíssimo (Encruzilhada). 
Terra finissima boa para tinta, (Encruzilhada). 
Terra; dando tio ta finíssima, assim para .miniatura, com.o para 
qualquer outra pintura, a oleo ou a fr esque (Encruzilhada ). 
Argilla ocrosa ama relia (Encruzilhada). · 
Barro excellente para louça ( clistricto das Dores). 
Barro excellente para louca grossa (Encruzilhada). 
Argilla ocrosa ama relia (Encruzilhada). 
Argila ocrosa fin a (Povoa ção do Herval). 
Barro de que se faz excel cn te te! h a e tiphos ( Jaguarão). 
Barro finíssimo ( Canuista ). . 
o mesmo barro já preparado ( Candiota). 
Barro finíssimo ( Pipatiny ). 
Terra ocrosa finissimn já prej)aracl a ( Candiota ). 
Terra de Ombria prcpat·ada ( Cand iota ). 
Argilla finíssima f~>a nea preparada ( 8a ndiota ). 
Argila finíssima parda preparada ( Candiota ). 
Terra acrosa fini ssimn já preparada ( Candiota). 
Ti:nta finí ss ima ex Lrahida ( Candiota). 
Barro fino (Barra ) . 
Argilla finíssima (Barra). 
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Carvão extrahido da superQcie da te rra; e que denota a pre
senca de melhor qualidade nas camadas inferiores (Districto da 
CaciJOeira) . 

Miua de carvão de pedra; esta nmostra extra h ida da superficie 
da terra, denoLa que nas cnmndas infer iores, será da melhor 
qualidade ( Estancia da Boa Vista no Curral Alto) . 

Sal Glauber. 
Ocre de côr vermelhada e amarei la; nos municípios do Rio 

Pardo e S. Gabriel. 
M.armore; Encrusilhada, Bagé e Rio Pardo. 
Sal de Glauber; Piratiny e Camaquan . 
Argilla fina: o abundante em muitos municíp ios da campanha. 
Carvão ele pedra: uas ll1argens do arroio Cu ndiota desde as 

vertentes até a foz ; no ar roio dos Ratos, município de S. Jero
nymo. Caçapa v a e Cachoeira ( Eocrusilbada ). 

Pyrito vitrio lico: nas margens do arroio Candista. 
Pvrito : na Serra de S. l\Iartinbo. 
Pyrito marcia l ; municidio da Cachoeira. 
Ferro .- Encrus il ilada, Ca çn pava e Cachoeira. 
Cobre. - Caçapnva. 
Nitrato de potassa; no valle do Vaccacahy . 
Kaolin. - lUo Pardo . 
Chrystal da rocha i Encrusilhada, S. Martinho o Caverá e Gua-

rah in . 
Cornalinas finíssimas: no município da Uruguayana . 
Prata : Piraliny, em S. Antonio, 'l'aquary. 
Chumbo: - No município de Caçapava . 
Chryst[disações:- no Sbirocay e Jnrao . 
Serpentinas: - Cacapava. 
Ma lachitn. Caça pava . 
Ardosia e schisto; em Candiota. 
Graphito ou pomblagina; em Bagé . 
Antimoneo; Cachoeirn . 
'l'e1Ta de Senna; Cachoeira. 
Cobre; nas mi-sõas ori entbes do Uruguay. 
Azougue; na mesma situaç-ão. 
São estes os mineraes e Joga res das jazidas indicadas nos ensaios 

do Conselh eire Corrêa da Camara . 
Acharn ·se concess ionndas no província as minas dê carvão de 

ped ra do arro io dos Halos, as do Candiota, e as minas de sulpho
reto de cobre e outros mineraes nas margens do rio Guarahin . • 

( Ca??l.t;lll'gO - QUADRO ESTATI STICO E GEOORAPRICO DO R I O ORANDE D O SUL) . 
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PROVIDENCIA NO SENTIDO DE NÃO SEREI'Il DEVASTADAS AS J\fiNAS 

• Manda Sua Magest~de Imperador, pela Secretaria de Estauo 
dos Negoc:ios elo Imperio, remetter ao Presidente da Província de 
S. Pt:dro do Sul a representação do G0verno Provisorio da mesma, 
IW qual, dando conta de que se tem tirDdo muitas arrobas de 
ouro nas vizinhanças do Rio Pardo clandestinamente com o que 
não só se arruinão as terras destinadas á agricultura, mais se furtão 
os direitos impostos sobre o ouro, pede providencias para evitar 
uma e outra ~~ousa; e ha o mesmo A. S. por bem que o dtto 
Presidente, procedendo ás indagações que julgarem necessarins, 
informe prompta e circumstanciadamente: i 0 , se as terras em 
que appareceo o ouro são de propriedade particular, o quem são 
os donos; 2o, se o ouro se lira em terrenos coloniaes, ou se é 
nativo em pilas ou bêtas; 3°, si h a em tunta quantidade que valba 
pena de se fundir nessas torres o mineral que não pode deixar 
de prejudicar a agricultura, como já lembmu es~e mesmo go
verno; e porque antes da imperial del!isão fundad<~ nas inf<Jr· 
macões ordenadas, h a grave prejuízo que continue a mineração 
claudeslina e tumultuaria: ordena Sua Mngestaàe Imperial que 
o mesmo Presidente dê efficazes providencias para impeJil-as f<l· 
zen do retirar sem perda de tempo, da Provincja a Thomnz 
Antonio Bitancurt, que parece ser o autor desse uoro descoberto, 
apprehendendo todo o ouro que os mineradores tiverem extrahiclo 
contra as ordens, e sem diligsncias preliminares; mandou em Om · 
Sua Magestade o Imperadnr <lO Presidente, que houve em seu im
perinl nome a fidelidade com que José Vnz Texeira do Amaral, 
denunciou e entregou ao Go-verno o ouro que havia tirado, e lhe 
faz saber qut~ , fundido que seje tirado os direitos, o resto lhe será 
entregue fielmente.• 

Palacio do Rio de Janeiro em 17 de Abril de 1824.- Joü'o 
Seve·riano Maciel dct Costa. 

Geologia do municipio de§ . .Jei"onyn1o 

. • Passo agora a examinar a geologia do muuicipio, sm:vindo .. me 
do8 estudos feitos por mim e pelos engenl10iros Frederico A. de 
Vasconcellos e A. Per,eira Cabral, cuja descf'ipção dos serras do 
Roque e do Curral-Alto é a mais completa, e elos dodislincLo Sr. 
Dr. Eugenio Dalme, cujo valioso auxilio no desempenho da 
minha commissão foi o mais ei:Iicaz possível. 

Conforme veriflquei em minha ultirnn com missão, a geologia do 
territorio deste município ainda n5o foi toda explorada, principal
mente nos Jogares mais prox.imos da serra, e corno não dispozesse 
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de tempo e pessoal bastante para taes estudos, limito-me ás ob· 
servações que fiz e informações que colhi. 

A serra do Herval compõe-se quasi toda de granito e porphyro 
com os usuaes acompanhamentos e variações, como sejam a sya
nite, o diorite, ele. 

Os serras do Roque, do Clemente, da Raposa e do Cbristovão 
compoem -se de granito de pot·phyro erurtivo . As formações mais 
antigas são provavelmente as de gnciss e mica -scbisto que se 
encontram variadas em muitas partes . 

No arroio dos Ratos, proximo á serra da Raposa, as estratifi
cações do gnr.iss estão muito dobradas, provando isto a origem 
erup tiva des tes set·ros. 

Tambem existe um cume ernptivo de gt·anito na juncção dos 
rios Jacuhy e Taqunry, fot•mando peq uenas ilhas entre as margens 
em que estão situadas as villas de S . .Teronyrno e do Triumpho, 
as qnaes assentam sobre este gTanito, mais para oeste, e onde 
o nrToio Porteirinha faz barra com o rio Jacuhy; uhi encontt·am
se, .i unto ao granito e qua i a pt·umo, fort es camadas de schisto 
nrgilloso metamorpilico. As mesmas camadas apparecem outra 
vez parn oeste nas margens do arroio do Conde . 

Estes terrenos dividem -se em aquosos e igneos . 
A reg ião montanhosa compõe -se de massas graníticas e syeni 

ticns, e de schistos crystallinos. Os terrenos aquosos, que con
sist.em em grés , conglomerados, e-argillas diversas, em relação 
com algumas rochas vulcanicas, constituem· a região das collinas, 
que se estende a nol'le dos serras, prolongando-se pe-los e~pnços 
comprehendidos ent re ell es e orlando as suas fraldas. 

DEPOSITOS AQUOSOS 

Allnviões dos va lles e do rio Jacuh y. 
Seixos rolados e grés feniferos. 
Grés e argillas variegadas. 
Grés e conglomerados fetTuginosos . 
Scbistos e grés carbonaccos. 
Arkoses e conglomerados anageniccs . 
Terrenos metamorphicos ou schistos crystnllinos, g·neiss, micn 

schisto·: e hyalomictos do serro do Roque e de outros_. 

Vo!canicos 

'l'rapp dioritico 

TERRENOS IGNEOS 

Pl1~tonicos 

Syenite, gt·aniLo 

A parte meridional constitue a região dos serros e é espet: ial
men te éompos ta ele schistos crysta ll i nos com granito, que !'armam 
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o serro do Roque, e de syenite, que forma o serro do Boqueirão 
e provavelmente o dos Buti::ís em vista da natureza de suas 
fraldas. 

No espaç.o comprefiendido entre o serro do Roque e os outros 
dons e que é coberto em pnrte por terrenos de sedimentos, vê· 
se ainda o gnmito sotoposto aos stratos sedimentares e desco
berto pela acção erosiva das nguns. 

Os schistos crystalinos consistem em algum gneiss, quartezitos 
e micaschistos com inclinações proximas da vertical, correndo o 
rumo de nordeste a sudorste. 

Intercaladas nas rocl~as schistosas npparecem massas graniticns 
que não a[Jectam J')Osição determinada ern rel aç;ão áquellas, encon
trando-se ora nas fraldas do serro, ora no cume, mais frequentes 
na primeira posição. 

As rochas schistosas são atrnvessadas por grossos pedaços de 
quartzo Jacteo, translucido, arnorpho, co ntendo fendas longitu
dinaes forrad as de quartzo hyalino crystallisado. 

O granito é geralmente de grão ruuito igual e abundante de 
feldspath. · 

Encontra-se Lambem nos ga lhos do arroio do Conde, n'um gra
nito commum, manchas de granito porphyroide. 

Sobrepostos immcdiatnmente ao granito exis~em bancos de ar
koses e conglomerados anagenicos, que representam as rochas 
aquosas não metamorphicas, mais antigas destes terrenos, e appa
recem entre o serro do Roque, o do Boqueirão e em outros lo
gares . 

O minerio de ferro o:fferece um infinidade de modificações, já 
na sua structura, já na textura. Encontra-se o minerio lithoide 
compacto, de côr escura, como tambem o oi ygisto terroso e o cel,. 
lular. Além destas variedades, encontra -se a hematita vermelha 
no serro dos Bu tiás, junto ás minas de carvão de Holtvweissig & 
Comp., em uma sanga por trás da estancia do Gaspar, perto do 
arroio dos Cachorros, apresentando ahi uma formação especial, 
pois encontra-se a h ema ti te superposta ao carvão. No serro do 
Clemente junto á ponte do arroio (los Ratos encontra -se o ferro 
specular magnetico. No serro Redondo, denominado serro elo Pa
trício de Azambuja, em terras de sua propriedade, encontra-se o 
puro minerio magnetico, de que trouxe abundantes amostras. 

A tres leguas desta estancia encontrou o italiano João Tognochi 
abundantes minas de excellente ferro specular, cujas amostras 
por mim trazidas têm causado admiração pela sua beiJa appn
rencia e excellente qualidade. 
. Esses veios correm do NE. ao SO. 

Todos esses minerios encontram-se em gTande abundancia á su
perficie da terra. 

A natureza não podia podia sr~r mais prodiga dotando este m u
nicipio de tiio grande variedade de excellente numero de ferro, 
ao lado de de abundantes minas de carvão. 

O deposito, que occupa os pontos mais baixos entre as serras 
do Roque e do -Boqueirão, consiste em bancos de argillas pias-
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ti cus variegadas de amarello, cinzento e roxo, um pouco micaceas 
e apresentando raras vezes a tex tura schistosa. 

Contem este deposito stralo de algumas poll egadas até um pal
mo de espessura, de arg illa com fra gmentos de lenhito e corada 
por ma teri a carboracea, assim como bancos de dons a tres palmos 
de espessura de oligisto litboicle, terroso ou gran ular, com raros 
geodes fonados de crystaes lenticula res, analogo aos do minerios 
de ferro. Encontro-se disseminados nes tas argillas fra gmentos de 
pau petrificado ( sagilla1·ias ) . Os pedaços de lenhito contidos nas 
argillas conservam perfeitamente a textLua vegetal inteiramente 
semelhante a do pau petrificJdo e es tão completamente carboni
sados. 

Nota-se em uma sanga que se lança no arroio dos Cachorros 
posta a descoberto pelas aguas a seguinte formaçãô: 

Terrra gege tal ........ ... ..... .... . 
Schisto pardo .. . . . ....... . .. ...... . 
Primeira camada de carvão .... . .. . 
Schisto escuro .. ...... .. .... . . .... . 
Segunda camada de carvão ........ . 
Schisto escuro ...... . ..... . .. . . .. . . 
Tereeira camada de carvão .... .. .. . . 
Schisto escuro ... . .... . . . .. ... ..•. .. 
Quarta camada de carvão ........... . 
Schisto pardo visível. ............ . . 

2m 
1iu,5o 
om,w 
0"',06 
0111 ,06 
0111,1.2 
om,08 
om,50 
om,33 

i2"' 

(Nota ·do Sr. Pereira Cabral. ) 

Por muito tempo achou-se elle indiciso sobre a classificação dos 
minerios, tanto dos arkoses como destas argi!las. O pó vermelho 
que é característico do olygisto não podia Liral-o da duvida, 
porque em todos os specimens ha malha, que dão pó amarello, 
característico do hydrato. A agua de combinação nos hydratos, 
cuja presença se póde verificar com uma retorta de vidro, nem 
sempre .tira a duvida; expostos ao fogo em uma retorta fragmentos 
ele olygisto terroso e masmo Iithoide bem caracterisados, emit
tiram sempre notavel quantidade cl'agua, de fórma que só pela 
analyse quantitativa se póde conhecer o caracter infallivel. 

Conhecia-se a presença do oxydo anhydrico, mas causou-lhe 
sorpreza a constante e quasi intima mistura deste com o hydrato, 
assim como a estructura e fórmas do minorio mais proprias do 
lymouite. · 

As analyses feitas ultimamente (Outubro e Novembro de 1883) 
e que vêm na segunda parte deste trabalho esc larecem perfeita
mente es ta questão. • 

( N. A·) 
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PERFIS GEOLOGICOS DOS TERRENOS ENTRE OS RIOS JACUHY E CAMACUAN 

Direcção -.S. Jerônymo e serra do Herval. 

Município do Triumpho- Conglomerados e tabatinga sobre-
postos ao carvão. 

Rios Jacuhy e Tnquat'Y- Granito e syenito. 
S. Jeronymo ( villa) -Bacia carbonifera. 
Serras do Cristovão e da Raposa- Granito. 
Sobreposta se acha a baciu carbonifern onde estão explorando 

HoJ tzweissig & C.• 
Arroio dos Cachorros- Hematita &vermelha sobreposta á bacia 

carbonifera, a qual assenta sobre uma formação de mica e gneiss. 
Serra do Herval -Entre o arroio dos Cachorros e estn sena 

ve-se uma formação de syenite, seguindo-se a formação granítica 
de que ella se compõe . 

( Conforme se verifica do mappa n. 4: entregue ao Ministerio 
da Agricultura.) 

O granito existente entre os rios Jacuhy e Taquary é eruptivo, 
forma pequenas ilhas nas margens onde estão situadas as villas 
de S. Jeronymo e Triumpho; mais para oeste, onde o arroio Por
teirinhu faz barra com o Jacuhy, acham-se encostadas ao granito 
e quusi em pé. fortes camadas de schisto argilloso metamor
phico. As mesmas camadas apparecem ainda nas margens do 
arroio de Conde, mais para oeste. 

GEOLOGIA DO TEI\RITORIO ENTRE JACUHY E CAMACUAN· 

Direcção Santo Amaro e serrado Herval. 

Fonna{Jão 

Santo Amaro - Conglomerados e tabatinga sobrepostos á bacia 
carbonifera que, atravessando o rio Jacuhy, vem-se mostre r á sn· 
perfici e (no arroio elo Conde ) em grande extensão. 

Set·ro do Clemente -Compõe-se este serro de granito, interca
lando-se entre elle a bacia enrbouifera espessa camada de gneiss. 

Arroio dos Ratos- Gnei s, quartsilos e micrt- Sobreposto ao 
gneiss encontra-se o carvão e ainda sobreposto forte veio de 
hematita. 

Serro Redondo ou seno do Patricia- Gneiss mica, quartsitos~ 
a~s~ntando o oxydo de ferro magnetico sobre uma forma.ção gTa· 
mttea. 
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Serra do Herval.- Entre es ta serra e o serro do Patrício en· 
contram-se a syenite e o granito, de que se compõe a serra do 
Herval.- Nella assenta um forte veio de ferro specular, de bel· 
li s~ ima apparencia. 

Já demos a direcção dos veios. 

Escala geologica dos -ter~·enos en-tre o Jacuhy 
e Ser~·a do F.I:erval 

I 
I 

TERRENOS METAliORPHICOS ROCHA S JGXEAS 

I 
Primarias Pl~tto11icos V o/canicos 

Guoiss, mictt-schisLos . ............... . . GraniLo . . 
SyouiLo. 

Tcncnos aqu.osos 

Arkozos o conglomerados. 
OlygisLo. 

Formação c1·etacea ou tere ia ria 

Ar~illas carbonacoas. 
Grcs o chistos carbonacoos . 
C:onglomorados o grós fel'l'uginoso. 

G•·ós o calcaroo docomposLo. 
( Tt·app dioritico. FoldspaLh. 

G•·és forriforo. 
Seixos rolados. I 

I -
BACIAS CABBONJFEBAS 

Ha tres bacias carboniferas conhecidas, sendo duas dellas col· 
locadas ent re o arroio dos Ratos e o Rio Jacuhy, e a outra entre o 
arroio dos Ratos e a serra do Hervnl. 

Pt·imeim bacia 

Na primeira destas bacias é que estão trabalhando Holtzweissig 
& c.a Principia na margem esquerdu do an·oio dos Ratos 
entre os serras do ChrisLoviio e da Raposa, onde encontrou-se o 
carvão á supertl cie da LetTa, d'ahi desce na direcção . oeste appa
receudo de novo no arroio Porteirinha. D'uhi volla na direcção 
léste até o arroio dos Ratos e Rio Jitcuhy, pa~sando para o m.uni-
cipio do Triumpho . . 
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Se,q~mda bacia 

C'omeço no arroio da Divisa, nas proximidades da serra do 
Herval, · e d'ahi · corre na direcção noroeste até ao arroio dos 
Ratos. 

Esta bacia ainda não foi estudada , entretanto sabe-se ter el la a 
extensão de mais de dez leguas, visto encontrar-se em todo esse 
territorio earvão á superficie da terra. 

Terceira bacia 

A terceira bacia começa na fralda do serro do Clemente, no 
Jogar denominado serro do Butiá, e d'ahi corre na direcção NNO., 
atravessando o arroio do Conde e continuando provavelmente até 
ao rio Jacuhy. . 

Não es tão terminadas as explorações desta bacia por e:>tarem 
os concessionarios Tenente -Coronel Antonio Pa'tricio de' Azambuja 
e outros procedendo aos respectivos estudos . 

EXPLORAÇÕES CONHECIDAS 

As primeiras explorações conhecidas neste mumcipio eram 
attribuidas a James Johnson, que as executara cerca de trinta 
annos atraz, por conta do Governo Provincial, descobrindo e 
abrindo um poço no Jogar denominado Dois Passos, nas proxi
midades da serra do Herval, designado acima na segunda bacia. 

O trabalho do Sr. Pereira Cabral veio, porém nos mostrar que. 
muito antes já se faziam explorações neste territorio e que muitas 
pessoas do lagar empregavam o carvão nacional. 

James Johnson transportava o carvão extrahido em carretas 
para a vi'lla de S. Jeronymo, percorrendo uma distancia de sete 
Jeguas. 

:rviais tarde o mesmo James Johnson abandonou a segunda 
bacia, procedendo a exp lorações na primeira bacia, na margem 
esquerda do arroio dos Ratos, onde ab~iu diversos poços. 

O decreto n. 3715 de 6 de Outubro de 1.866 concedeu a James 
Johnson e Ignacio José Ferreira de Moura privilegio para explo
rarem e lavrarem a mina do arroio dos Ratos. Com esta con
cessão cont.inuaram a extrahir carvão até que se encorporou na 
Inglaterra a • Imperial Brasilian Colliery Company, Limited. • 

Esta companhia realisou importantes melhoramentos, já abrindo 
novos poços, já construindo uma linha ferrea desde a mina até á 
margem do Jacuhy na villa de S. Jeronymo, já emfim <tOD
stru indo 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 fóra forçada por generosas offertas de accionistas de 
minas de c!lrvão da Inglaterra a não continuar a exploração, 
foi tudo vendido em hasta publica e arrematado pela firma 
HoHzweissig & C''., Ge PorLIJ-Alegre, pela diminuta somma de 
vinte e tantos contos . 

Por decreto n. 6964 de 6 de Julho de Ul78 roi concedido á firma 
Holtzweissig & C"., de Porto -Alegre, possuidora do material 
empregndo pela extincta • Imperial Brasilian Colliery Compan~', 
Limited •, privilegio por 30 annos para lavrarem cnrvão de pedra 
e quaesquer outi'OR mineraes, nos termos das clausulas que bai
xaram com o primeiro decreto . 

Os conccssionarios continuaram ns explorações nos i 0 e 2° dis
trictos, fizeram cinco sondagens (que já descrevemos atraz), 
sendo quatro ao longo da feno-via da mina e uma no Jogar . 
denominndo Xarqueadas, proximo á foz do arroio dos Ratos. 

Expirou em 6 de .Julho de !.880 o prazo de dois annos marcado 
na clausula 2" da conressão para as explorações que deviam fazer 
os concessionarios e e .. tes apresentaralll ao Governo Imperial os 
mappas e descripções exigidos no citado decreto. 

Pela clausula 4" do decreto u. 37iõ de 6 de Outubro de 1866 
tinham os concessionarios direito a mais um anuo para demar
carem as datas mineraes a que Liuham direito; expirado o prazo, 
foi-lhes prorogado em 5 de Agosto de 1882. , 

( Joií,o Cordei?'O ela, G?·a,ça .) 
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Concessões vara exuloração e lana de lllineraes 

Con selheiro Luiz Antonio B arbosa e Commendador Luiz 
Alves Leite de Oliveira B ello.- Dec reto n. 1993 de 12 de 0Lt
tubro de 1857.- Concede-lhes permissão pat•a explorar cat;vão de 
pedra e outros mineraes no arroio dos Ratos, município do 
Triumpho. 

Visconde de M auc! , Conselheiro Luiz Antonio Ba1·bosa e Com
?nendador Luiz Alves L eite de Olivei·ra Bello .-Decreto n. 2665 
de 27 de Setembro de 1858.- Concede-ihes permissão pam lavrat• 
~arvão de pedra .e ferro na mat•gem esquerda do arroio dos Ratos, 
JUnto á mina de carvão de pedra deste nome, e á margem direita 
do Arroio Porteirinha, proximo á povoação ele S . Jet·o nymo . 

Luiz Boulieck .-Decreto n. 3049 ele 6 de Fevereiro de 1863.
Concede-l~e permissão para lavrar carvão de pedt·a nas margens 
elos rios S. Jeronymo e seus affiuentes , munici pio de Jag uarão. 

Esta concessão foi transferida a Cunha Phnt & Comp. pelo 
Decreto n. 355-1 de 29 de Novembro de 1865 . 

Ignacio Jose F e1·reira de Mou?·a, N athaniel Plante João 
Landell.-Decreto n. 3697 de 10 ele Se tembro de 1866. -Conce
de-lhes permissão para explorar sul phureto de cobre e outros 
mineraes no municipio de Quarahim. 

Foi r enovada esta concessão p elo Decrelo n. <1525 de 13 de Maio 
de 1870 e prorogados os pràzos para o começo dos res pectivos 
trabalhos pot· tres vezes pelo citado Decreto, e pelos de ns. 6563 
de 2 de Maio de 1877 e n. 77-16 de 15 de Maio de 1880. 

Cahindo a concessão em caducidarle e passando depois para o 
nome exclusivo do cidadão l gnacio José Ferreit-a de Moura, foi-lhe 
concedida permissão para lavrat· pelo Decreto n. 8847 de 13 de 
Janeiro de 1883. 
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Jame s Johson e Ignacio José Ferreira de Moura.-. Decreto 
n. 3715 de 6 de Outubro de 1866. - Concede-lhes _permissão para 
lavrar carvão de pedra e outros mineraes à margem esquerda do 
arroio dos Ratos, municipio de S . Jeronymo. 

Esta concessão foi alterada, fazendo-se extensiva pelo Decreto 
n. 4480 de 18 de Fevereiro de 1870 a permissão ao município 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 1866 . 

Tendo fallido a companhia iogleza cessionaria da concessão de 
que se trata, passou esta a 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 :M:ac Ginity & Comp.- Decreto n. 4064 de 4 de Janeiro 
de 1868. - Concede-lhes permissão para explorar chumbo, ferro e 
outros mineraes nos municípios de Porto Alegre e S. Leopoldo. 

Eduardo Meusele1• e outros .- Decreto n. 4629 de 28 de No
vembro de 1870.- Concede-lhes permissão para lavrar metaes no 
município de Caçapava. 

Esta concessão foi transferid<J. á companhia de minas de ouro e 
cobre do sul rlo Brazil, a qual obteve por Decreto n. 7226 de 22 de 
Março de 18i9 uma prorogação de 3 annos para a medição das 
respectivas ~atas mineraes. 

Sebast ião Antonio Rodl'igttes Braga.- Decreto n. 4689 da 10 
de Feve1•eiro de 1871.- Concede-lhe permissão por 50 annos para 
lavrar metaes na zona privilegiada da estrada de ferro de Santa 
Catharina a Porto Alegre. 

Edtta?·do Jlieuse ler.- Decreto n. 4814 de 11 de Novembro de 
f87i.- Concede-lhe permissão para explorar carvão de pedra e 
ferro nos rios Cahy e Jacuhy, na." comarca da capital. 

Esta concessão foi annullada pelo Decreto n . 5093 de 25 de Se
tembro de 1872, por offendet· os direitos da companhia Imperial 
Bt•azili~n Collieries, cessionaria de James Johson e lgnacio José 
Ferreira de Moura, segundo o Decreto de ri. 3715 de 6 de Outubro 
de 1866. 
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Dr. Felippe Perei1··a Caldas e Man oel L opes da Sil ·va.- Decreto 
n. 5044 de 7 de Agosto de 1872.- Concede-lhes permissão par•a 
explorar cobre e chumbo no município da Elncrqzilhada., termo do 
Rio Pardo. 

Prorogada pelo Dect'<'l'to n. 5726 de 27 de Agosto de 1874, e cahida 
depois em caducidade, fJ.i afinal a concessão transferida ao pri
meiro dos concessiona.rio.3 pelo Decreto n . 8250 de 3 de Setembro 
de 1881. 

· Hygino Con·êa Durão.- Decreto n, 5571 de 14 de Mar•;o de 
187 4 . - Concede-lhe permissão para lavrar carvão de pedra e outros 
mineraea no territor.io situado entre as pontas dos rios Santa Ma,ri!J. 
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 d~ Outubro de 1883 foi approva.da a 
planta geologica e topographica do territorio mineral, 

Dr. R oberto Landell e Pedro Francisco AffonsfJ Mabilde.
Decreto n. 5724 de 27 de Agosto de 1874.- Concede-lhes permissão 
para explorai.' sulphureto de cobre e outros minet·aes no município 
de Quarahim, entre os arroios Cagualé e Capivary. 

Esta concessão foi tt•ansferida a lgnacio José Fe1·reira de Moura 
pelo Decretou. 6563 de 2 de Maio de 1877, e prorogada por 3 annos 
pelo de n . 7716 de 15 de Maio de 1880. 

Antonio Soa?·es Arnaya de Gusmao .- Decreto n. 5833 de 22 de 
Dezembro de 1874.- Concede-lhe permis são para e::s:plorar cobre e 
outros metaes nó município de S. Gabriel. 

Guilherme Kopp G outros . - Decreto n. 6101 de 19 .de Janeiro 
de 1876 . ...:.... Concede -lhes permissão para explorar carvão de pedra 
e outros roineraes nos municípios de Porto Aleg t·e e S. Leopoldo. 

Esta concessão foi prol'ogada pelo Decreto n. 7130 de 11 de 
Janeiro de 1879. 

Antonio Augusto NogueUa da Gama.- Decreto n. 6354 de 11 
de Outubro de 1876.- Concede-lhe pel'!nissão para explorar çarvão 
de pedra, ferro e outros metaes na sesma1•ia da Capellinha. 

Esta conces~ão foi prorogada pelo Dect·eto n. 7094 de 30 de 
Novembro de 1878 . 
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Felisbe,-to Ignacio Barcellos e Fetippe Guiil!ot.- Decreto 
n. 6358 de 18 de Outubro de 1876.- Concede-lhes permissão para 
e::tplorar ouro no municipio de D. Pedrito. 

Os concessionarios obtiveram permissão para lavt·ar pelo Decreto 
n. 6876 de 6 de Abt·il de 1878. 

Tendo fallecido o socio Felippe Guilhot, fol esta concessão annul
lada pelo Decreto n. 9331 rle 25 de Novembro de 1884, sendo pelo 
de n. 9332 da mesma data renovada a FelisbeJ•to Ignacio Barcellos. 

J ocío Carlos Bachheuser, 1iugusto .. Alberto Stuchy e Miguel 
Reclttsino M esa. -Decreto n. 6392 de 30 de Novembro de 1876.
Concede-lhes permissão para explorar ouro e outros metae1> no 
municipio de S. Gabriel. 

Foi prorogada esta concessão pelo Decreto n. 7107 de 3 de 
Dezembro de 1878. 

José Joaquim de C ctrvatho Bastos.- Decreto n. 6395 de 30 de 
Novembro de 1876.- Concede-lhe permissão para explorar carvão 
de pedra e outros mineraes no municipio de Taquary. 

Bachm·el Ltliz Gonza.gct de Souza Bastos e Frederico Augusto 
Duvel.- Decreto n. 6923 de 1 de Junho ele 1878.- Concede-lhes 
permissão para explorar carvão de pedra na comarca de Bagé. 

Holtweissig &: Cornp.- 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. 8~56 d~ 24 de Março de 1881 foi concedida per
missão aos concess10narws para estender os seus trabalhos aos 
municipios de Cahy, e S. João do Monte Negro. 

Esta concessão não obst·1nte achar-se transferida á Companhia de 
mineração de carvão de pedra do Arroio dos Ratos, foi prorogada 
aos antigos concessionarios pelo Decreto n, 9341) de 16 de Dezem
bro de 1884. 

Ja·mes Gracie TayZor e ll!iguel Gonçalves da Cunha .. - Decreto 
n. 7047 de 18 de Outubt·o· ele 1878. -Concede-lhes permissão 
para lavmr carvãv ele pedra no territorio comprehendido entre os 
rios C ;~ndiotiaha, Cancliota e Jaguarão Chico. · 

Tendo fallecido o concessionario Taylor foi elle substituído nos 
seus direitos por seus filhos, como se vê do Decreto n. 8933 de 21 
ele Abr1! de 1883 r enovando a concessão. 
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Domingos Pinto F ·rança Mascarenhas.- Dect·eto n. 7171 de 
22 de Fevereiro de 1879.- Concede-lhe pe1·missão para explorar 
carvão de pedra e outros mineraes no logar denominado Bolema, 
municipio de Bagé . 

Adriano Barra!~- Dem·eto n. 7509 de 27 de Setembro de 1879. 
-Concede-lhe permissão para explorar ouro e outros mineraes 
na comarca de Sant'Anna do Livramento . 

Gaspar Rechsteiner e Antonio Augusto Nogueira da Gama .
Decreto n. 800<! de 19 de Fevereiro de 1881.- Concede-lhes 
permissão pat'a explorar carvão de pedra e outros mineraes no 2° 
districto do municipio da Cachoeira , dentro dos limites do mesmo 
districto, entre os arroios Irapuá e Pequery, onde está collocada a 
sesmaria da Capellinba. 

Esta concessão foi pro rogada pelo Decreto n. 8915 de 31 de 
Maio de 1883, e por elle permittido que os concessionarios estendam 
seus trabalhos a todo o municipip. · 

Raphae~ Fortuna to Barreto de Azambuja e Franci sco lll art ins 
de l!fenezes.- Decreto n. 8093 de 14 de Maio de 1881.- Conce
de-lhes permissão para explorar metaes no município da Encruzi
lhada. 

Francisco Lttcas de Oliveira.- Decreto n. 8384 de 14 de Ja
neiro de i882.- Concede-lhe permissão para explorar carvão de 
pedra e outros mineraes da comarca de Bagé, em um rincão do 
Cancliota. 

CyrilZo da Silva Genofre.- Decreto n. 8441 de 18 de Fevereiro 
ele 1882.- Concede-lhe permissão para explorar carvão ele pedra, 
ferro e outros mineraes nos municipios de Bagé e S . Gabriel, e 
petroleo neste ultimo município. 

E' fallecido o concessionario. 

Antonio Uandido de Siqueira.- Decreto n. 8t162 de 18 de Março 
de 1882.- Concede-lhe permissão para explorar turfa. nos muni
cípios de Santa Victol'ia do Palmar, Rio Grande e S. José do Norte . 
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Antonio Patricia de Azambuja e outros . - Decreto n. 8519 de 
6 ele Maio de i 882.- Concede-lhes permissão para explorar ferro 
carvão de ped1·a e out1•os mineraes no município de S. Jernnymo: 

P elo Decreto n. 8593 de i 7 de Junho do mesmo anno, foi deter
minado que esta concessão não teria logar emquanto não fossem 
medidas e demarcadas as datas mineraes ela concessão feita a 
Holtzweissig & C.a por Decreto n. 6964 de 6 de Julho de 1878. 

Anto nio da Sil'Va Lisboa.- Decreto n. 9265 de 16 de Agosto 
de 1884.- Concede-lhe permissão para explorar mineraes no 
município da Encruzilhada. 

Hol tweissig & Gornp .- Decreto n. 9320 de 15 de Novembro de 
1886:.- Concede-lhes permissão para explorar mineraes no mu
nicípio _da Encruzilhada. 

34 
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PROVINCIA DE MINAS GERAES 

LIMITES 

Esta província confina ao Norte com a da Bahia ; ao Sul com 
S. Paulo; ao Oriente com a Bahia, Espírito-Santo, Rio de Janeiro 
e S. Paulo, e ao Occidente com s. Paulo, Goyaz e Matto-Grosso. 

POSIÇÃO AS'rRONOMICA 

A Lat. de Minas Geraes comprellende os parallelos de ~.3· õõ' e 
23'' austral; a sua Long. é ·d.'e 3• 33' oriental, e 7• (toS' occidental. 

CLIMÀ 

O desta Província 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 Província goza de uina temperatura sêcca 
durante as quatro estações do ann0. 

COMA-RCAS 

i" CAPlTAL 

MunicipiCJ . ..... . ...... . ... .. . .. . .. . . .. .. Ouro Preto. 

. 2.• RIO DAS 1\IORTBS 

......... ····· ............... . 
3.• PARAHYBUNA 

4:.• PIRANGA 

ã." RIO DAS Y•FtLH·AS 

S. João d'El-Rei e 
S. I'osé d'El-Rei. 

Juiz de Fóra .. 

Marianna e Piranga. 

Sabará e Santa Lu
zia. 
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6." LAVRAS 

Municipio .... ..... .. ...... : ... . ....... . 

7.o. RIO PIRACICABA 

lt 

8."' RIO GRANDE 

9."' RIO VERDE 

fO."' PARAÓl'EBA 

H." nAEPENDY 

i2.a 1\IUlliAHÉ 

• •••••••••• •P.• • ...... o ••• • • o ••• 

i3. a LEOPOLDINA 

:14:." RIO PRETO 

• • • • •• o ••••••••••••• o. o: •••••• 

iÕ"' DIAMANTINA 

i6." S· BAUBARA 

:17.• ITATIAIA 

:1.8." CHUIS'riNA 

I I j 1 1 0 I I t o I O O o o j' I O O I O O OItO I I I 

Lavras e Bom Sue· 
eesso. 

Itabira. 

Piauhy e Formiga. 

Campanha 

Curvello. 

Baependy. 

S. Paulo de l\Iu
riahé. 

Leopoldina e Cata
guazes. 

IUo Preto • 

Diamnntina e Gou
-vêa. 

S. Barbara e Cae
thé. 

Ayuruoca. 

Christina. 
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BOM JARDIM 

Município .. ·..................... ....... Tun'o. 

20."' MAU DE HESPANHA 

2i.• LAMDAUY 

22." RIO TURVO 

23." BARBACENA · 

2J1.a ITAPIASSABA 

2o." TRES PONTAS 

26." BAGAGEM 

27.a. UBEUABA 

28." CALDAS 

29.• SETE LAGÔAS 

QUELUZ 

Mar de Hespanha. 

Lambary e Senhor 
Bom Jesus de 
Campo Bello. 

Ponte Nova e Vi
çoza de Santa 
Rita. 

Barbacena. 

Januaria. 

Tres Pontas, Dôt•es 
da Boa Espe
rança e Espírito· 
Santo da Var
ginha. 

Bagagem. 

Uberaba. 

Cabo Verde e Cal· 
das. 

Pará e·Sete Lagôas. 

Qneluz e Brumado. 
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3f."' RIO DOURADO 

· Município . .. . ... .. . . . . .... .... ... ...... Patrocínio 

. 32.• ENTRE RIOS 

33."' JEQUITINHONHA 

3~"' ARASSUAHY 

35. a RIO PARDO 

36. a RIO DE S . FRANCISCO 

• • • • • • • • • o •• • • ' o •••• o o . ... ~ o • o •• 

37.• PRATA 

•• • •• ••••• ••• • •••••• o •• • • . • o • •• 

38.• ltajubá 

39.• ITAPICIRICA 

~0• ITAMARANDIBA 

4:1. • RIO DE S. ANTONIO 

~2."' PARACATÚ 

~3 . "' JiQUITAHY 

, . , .......... , ... ·········· ··· 

Bom fim 
Rios. 

e Entre 

Minas Novas e 
Theophilo Ottoni. 

Arassuahy, Monte 
Alegre e S. An
tonio d6 Salinas. 

Rio Pardo. 

Pedra dos Angicos . 

Prata . 

Ilajubá e S. José 
do Paraizo. 

Itapi!:irica e S. An
tonio do Monte. 

S. João Baptista e 
Rio Doce. 

Conceição e S. José 
de Guanhães. 

Paracatú. 

Montes Claros. 
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lj,lj,, a PI'l'ANGU'i 

Município.............................. Pitanguy e Abaeté. 

~4._"' ARAxi 

• •• •. ······· •••••• ••!_• ••••••••• 

~7."' PASS.OS 

fl.8.• JAGUARY 

, .... OIO O 00 lo 0 IOI O I oiOOti, OIOOIO 

á9.• RIO NOVO 

Araxá e Santíssimo . 
SaQrag~ento. -

S. Sebastião do Pa .. 
· raizo, VilJa For

II\OZa de ãlfenas 
e Oarmo dQ Rio. 
Cla.ro. 

Passos.! 

Pouso Alegre, Ouro 
Fino e Jagl!ilry, 

. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rio Nov.o, Pomba e 

50.• S, A,NTONIO DOS PATOS 

5i.• UBÁ 

52."' l10USO ALTO 

53.~ GRÃO .lllOGOL 

• 0 !! •r• •• •• •• •• , •• ••• ••••••'•• 

5~." RIO MANHUASSÚ 

•••• o ••••••••• ••••••• ••••••••• 

S. João Nepo
muceno. 

S. Antonio dos Pa
tos e Carmo do 
Parnahyba. 

Ubá e S. João lJap
tist& do Presídio, 

Pouso Alto. 

s. Lourenço <le. 
Manhuassú e S. 
Luzi~ de Car~n
goll~, 

.'!: 
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.JAZIDAS MINERAES 

Abaeté.- Este rio nasce na Serra da MatLa da Corcla, e vai 
desaguar no S. Francisco f2 leg uas aba ixo da embocadura do 
Andaiá. 'l'anto no Abaeté como no rio do Chumbo ex istem 
lavras diamantinas cjazida s dé galena argentífera c chumbo, 
as quaes tendo sido exploradas em f81.2 pelo Barão de Echwege e 
depois por Monlevade em 1824, acham-se desapi"Oveitadas. 

Na fazenda do Buracão, quatro leg uas a S. O. elo arraia l 
do Areado, existe uma mina de oligisto compacto de côres 
cinzenta e vermelha. 

Um dos maiores brilhantes do mundo, o que é con hecido pelo 
nome de- Brilhante do rei ele Portugal-, pesando 1. 20 quilates, 
foi achado nesse rio por tres degradados, como se verá da 
noticia que em outro lagar vai transcripta. · 

Agua Quente.- Esta povoacão di sta meia Jegua ele Cattas 
Altas. Possue tanto cobre que o Dr. José Vieira elo Coutto, 
tratando de semelhante assumpto, assim diz: 

a Aqui o cobre é immenso; todo o arraial e suas casas estão 
fundadas sobre con tinuados Ingedos de cobre de especie vel' · 
melha, os _quaes se mostram todos sa lpicados e cravados éom a 
mina cinzenta, de maneira que isto fórma um enxadrezado 
agradavel á vista. Estes mesmos lag·edos atmam muito avanle 
depois de se ter passado o tal arraialzinho, e são tão duros que 
atropelados das ferra daras dos cavn llos sobre ell es nos encom 
modavam com seu tinido, e parecia que. caminhava mos sob re uma 
chapada de fe rro. Todo es te terreno, que vBi desde Agua 
Quente até o arraial do Infeccionado, e que tem a extensão ele 
legua e meia, todo elle é coberto de minas de cobre.» 

A..gua Suja. - Dista es ta loca lidad e nove ieguas ela cidade 
de Minas Novas. Todas as terras dessa povoação possuem minas 
de ouro. 

Almas. -Nasce esse rio nas montanhas lJ.Ue cercam o valle 
do Ahaeté, e vai engrossnr com suas aguas os ri os do Somno e 
Santo Antonio. As lavras diamantinas que se encontram no rio 
das Alt:nas e nos dous ultimos, descobertas em ·1.729, foram 
mandadas explorar em 1.800 pelo Governador, Conde de Sar · 
zedas . · 

Alto dos Dois.- Entre a an ti ga alclêa da Penha e a 
cidade de Minas Novas existe um chapadão conhecido pelo nome 
de Alto-dos Bois, muito rico em minas de enxofre, an ti monio e 
outras preciozidades mineraes . 

Alvarenga. - Este rio, descoberto em f781 por D. Ro
drigo José de Menezes, vai desaguar no l\'Ianhuassú, um elos 
afiluentes do rio Doce, depois de engrossar-se com as aguas dos 
ribeiros Santo Antonio e S. José. Passa por ser muito rico em 
ouro e outros metaes. 
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A.ndaiá .- Esta poyoação demora no districto de Tijuco . 
Passa por ser muito anrifera e possuir pedras preciosas em todo 
o seLl territorio. 

A.nhonhecà.nlb.urva.- Este rio foi explorado por Afronso 
Furtado de Mendonça e Dias Paes, quando procnrar·am em 1673 
descobrir a Serra d·as Esmeraldas. Possue metaes e mineraes ele 
todas as especies não só no seu leito, eomo nas suas margens e 
terrenos circumvizinhos. 

Antoníio Dias ahaiixo. - Freguezia ú margem es
querda do rio Piradcaba, distante cerca ele 20 leguas pouco mais 
ou menos do municipio de Caethé. As minnE de ouro que existem 
nas margens e ieito elo Pit·acicaba não consta que tenham sido 
exploradas. 

Antonio Pereira . - Freguezia no districto da Cidade 
de Marianna. Possue minas de ouro e arsenico, que não cons ta 
tenlwm sido exploradas . 

Ar·assua.hy.- Este rio nasce nas serras que demoram ao 
Norte do l\'funicipio do Príncipe, e cot're em direcção ao Jequi · 
tinbonha. Possue crysoli lhas e outras pedras preciosas, bem 
assim muilo ouro. 

Dessa localidade foram remelticlas para n antign casa da moeda 
da Bahia, á que então pertencia o territorio em que existe o rio 
Ara suahy, no anuo de 1.74,8, 17 .3G3 oitavas de ouro de 23 
qui lates. 

A.raxá . - Municipio da Comarca de seu nome, distante da 
Capital de Goyaz cerca de 110 Jeguas. Possue fontes de aguas 
mineraes proprias para curar a lepra, a sarna e outras molestias 
cutaneas. 

Arraial dos Corregos.- Este arraial dista uma le
g-ua pouco mais ou menos do Rio do Peixe . Todo o territorio do 
ar raial acha-se sa lpicado de amostras de minas de cobre, que 
cl'ahi se desvanecem par1.1 outra vez principiarem a appa recer á 
entrada do arraial da 'fapanhoacaugn, que fica cinco leguas dis
tante da Villa. 

Nos rios das Pedras e Vermelho, que cor rem não muito dis
tantes do arraia l, era onde an Liga mente habita v a m os mineiros, 
os quaes deixaram montes ele precioso metal completamente 
intactos. 

Sobre a ex istencia dessas minas o Dr. José Vieira do Coutto, 
na sua Memoria sobre as minas el a Capitania de Minas Gentes, diz 
o seguinte : · 

• Ao sa!J.ir deste arraial, e logo pegado a elle, observam- se 
montanhas inteiras da mina cinzenta de cobre, e que alfectnm 
pela maior parte a figura de 1·lwmbos. Tudo quanto se via por 
fóra da estrada, emquanto a vista não era pejada pelas mnttas, 
era tudo desta mesma mina; não em veeiros, mas sim em cumu
las, que formavam montes ; e tudo sobre que pizavam os ca-
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vali os era cobre sem mistura de terra ou outra pedra. Esta 
abundancia de mina aturou por espaço de meia legua, e d'ahi 
por diante cessou até findarmos a viagem no arraial dos Corregos, 
arraial ainda mais :pequeno que o da Tapanhoacanga e muito 
arruinndo . • 

Arripiados. -Este rio nasce na serra de seu 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 . -lll}ste Município demora na Serra da Manti
que ira, e faz pnrte da Comarca de Itatiaia. Em todos os terrenos 
desse município encontram-se minas de ouro e outros metaes. 

No Almanak das Províncias, org·anizado por Arthur Sauer, 
encontra-se a seguinte noticia : . 

• Refere a tradição que, no seculo passado, os paulistas que 
residiam em Taubaté fizeram uma excursão seg·uindo ú curso 
do Paraltyba, até que avistando uma grande depressão nu Serra 
da Mantiqueira, foram ter a esse Jogar, attingindo as riban
ceiras do Capivary. Nesse ponto encontraram um aldeamento de 
índios, e com estes travaram renhida luta, da qual sahit·am 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 Ayu1·uoca, famoso pelas 
importantes jaz idas de ouro que em seu leito e margens se 
encon~ra v a . Ahi se demoraram durante algum tempo, prose
guindo depois na jornada, fundando, dez leguas além desse lagar, 
uma povoação, que, por alvará régio de 1724 foi denominada 
Ayuruoca, que na língua indígena significa- papagaio na toca 
ou ninho . • 
Bagagen:~. . - Termo da Comarca de Paranahyba. Nas 

margens do rio Bagagem, Ioi descoberto em 18õ3 o grande bri
lhante conhecido pelo nome de Estrella do Sul, pesando 25~ 
quilates. 
Ban:~.buhy.- Este Tio 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, reconheceu-::;e serem riquíssimas. 

Boa Vist.a . - Esta freguezia demora na serra da Manti
queira e faz parte do districto de Ayuruoca. Nos arredores dessa 
freguezia existem lavras de diamantes e topas i os. 

Em outro logar acham-se reproduzidas as noticias encontradas 
nos Annaes da Escola de M·inas de Ouro Preto, sobre semelhantes 
jazidas . 

Bo:rn. Successo .- Este ribeiro rega a Cidade de Minas 
Novas e o Município de seu nome na Comarca de Lavras. E' 
muito aurifero, e não consta que tenha sido explorado. 
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Borrachudo.- Este r io, assim denominado pela grande 
quantidade de mosq uitos que tem, conhecidos por esse nome, 
possue lavras diamantinas, que foram mandadas explorar em 
i800 pelo Governador Conde de Sarzedas. 

Elle corre de Oeste para Leste nas montanhas do districto de 
Paracalú ; rega a povoação de seu nome, e lança-se no r"io 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 Vi lia Rica . Possue minas de cobre, como se verá da 
seguinte de~cripção feita pelo Dr. José Vieira do Couto : 

c 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 propositJ serve para desulterar 
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.- Município da Comarca de Santa Barbara, :1.8 
Jeguas distante de Marianna. Em 170i, Leornado Nardez, desco
briu as minas de ouro que alli existem á flor quasi da terra. 

Oajurú.- Freguezia do Municipío de S. João d'Eireí, 
entre o pequeno e o grande rio das Mortes. Possue minas de ouro 
que, supposto fossem outr'ora muito trabalhadas, não estão com
tudo esgotadas. 

Oaldas.-Municipio da Comarca do seu nome. Possue 
minas de es tanho e outros metaes que não tem sido exploradas. 

Oalháos.- Este rio é tributaria do Arassuahy, e rega a 
povoação de seu nome, pertencente ao districto d.e Minas Novas. 
Possue minas de ouro e pedras preciosas, como chrysolitas e 
outras . 

Camargos.- Este logartljo demora, duas leguas pouco 
mais ou menos distante de Marianna, e deve a sua fundação ao 
Paulista Thomaz Lopes de Camargos em 1.70:1. Possue minas de 
ouro, que, supposto tivessem sido antigamente muito trabalhadas, 
não estão comtudo esgotadas, como as do Joga r eonhecido pelo 
nome de Thesoureiro, de propriedade dos herdeiros do Barâo 
desse titulo . 

Campanha.- Municipio da Comarca do Rio Verde. Nos 
Jogares conhecidos pelos nomes de S. Gonçalo, Bairro Alto e 
Santa Luzia existem minas de ouro, qu,e, supposto ti"Yessem sido· 
antigamente muito trabalhadas, não estão comtudo esgotadas. 

Para a lavrp. dessas minas ácha-se organizada uma companhia, 
como se verá da noticia publicada em outro lagar. 
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Ca'ndónga.- No morro deste nome, á margem direita do 
Rio das Mortes, do l\'Iunicipio de S. João d'EI-B.ei, ha uma pedreira 
d_e côr azul qlle tem sido muito aproveitada para as obras dos 
templos de S. Franscisêo, Carmo e outros edificios. 

< Esta pedra parece ser um silica to de magnezia pela unctuo.
zi dade que aprbsenLa, e deixa-se talhar com facilidade quando 
extra h id a rccen temen te da pedreira, toníando-se muito mais 
consistente e dura depois de expos ta ao ar.' 

Ca1:.ão de Lara.- Este Jog·n rejo demora nas immedia
ções do di stricLo da Capital da Província. Um naturalista que andou 
viajando pela Provi ncia descobriu esmeraWas nessa loca lidade. 

Carmo.- Este rio banha as cidades de Ouro Preto e 1\'Iari
anna e passa po.r ser uma das principaes nascentes do Rio Doce. 
As minas de ouro que se encontram no lei Lo e margem desse rio 
foram expJora cl as em 1.700 por um tal Pauliuo João Lopes de Lima. 

Cat-inga. - Nnsce es te ri o nas monbanhas que demoram a 
Léste do Prat:l, e engt·ossa com suas nguas 0 Paracatú na Comarca 
deste nome. Em i 729 Fonm1 descoberLas lavras diamantiuus nas 
cabece iras e margens do Ca tinga, a·s qua.es tendo sido exploradas 
por ordem do Conde de Sarzeclas, foram reconhecidas serem abun
dantes. 

Caltta8 Alltas. - Esta povoação ·dista seis leg·uas pouco 
mais ou menos de Ouro Preto. Possue minas de ouro, ferro e 
outros metaes ; no ribeirão que desce da ser ra e nem um braço do 
rio de Santa Ba rbara outras de cobre. 

No arraial do Morro d'Agt!CI enconteam-se bellissimos crystaes, 
ferro oligisto, e am ianto . 

CaU;tas DJt~a:ncas .- Demora no arraial de Itabira do 
Campo do município de Ouro Preto. 

Possue riquissimas minãs de our0 que foram outr'ora lavradas 
por uma companhía [ngleza, a qual teve de abandonar o serviço 
por causa de um grande desmoronamento no qual morreram 
mui tos trabalhadores. 

Caltlta§ Allltas dl.a No11•u.ega .- Demora esta povoação 
7 legmJs, pouco mais ou menos, distante de Queluz. São abundan
tes as minas do ouro e outros meLnes que existem nessa povoaçãl!l, 
as quaes sup[ilosto fossem muito trabalhadas a]ltig,amente, não 
es.tão comtudo esgotada~. 

Chapada. - Esta fregnezia, vulgarmente ·conhec ida pelo 
nome de Santa Cmz da Cl:wpada, está distan te da cidade do 
Fanndo cerca de tres leg,uns. Nas margens e leito elo rio Capiva
ry_ encontram-se importantes minas de ouro e outros metnes. 

Chumbo.- Este ribeirão é affiuente do rio Areado, que 
por seu turno o é do Abaeté. No tempo ela intendencia elos dia
mantes, por occasião de se passar aquelle ribeirão, descobria-se 
a abundantissima mina de chumbo que alli exis te, a qual 
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~endo explorada em 1.812 pelo Barão de Eschwege, e em :1824: 
por Monlevade foi reconhecida ser requissima do precioso metal. 

A mina está na flor da terra, 30 braças para cada lado do ribei
rão, possuindo o minerio grande quantidade de prata. 

Veja-se o que a tal respeito vai publicado em outro Jogar. 
Cocáes . - Esta povoação está di stante 9 leguas de Marian

na e 3 do Morro Grande. Na serra existem minas de ouro que 
estão sendo lavradas pela Associação Brazileira de Mineração; e 
outras de cobre segundo affirma o Dr. José Vieira do Coutto, como 
se vê do seguinte trecho da sua Memoria sobre as minas da Capi
tania de. Minas Geraes: 

« De manhã apontando o sol principiei a subir o morro que 
ficava sobranceiro ao arraial, e todo elle se via alastrado de minas 
de cobre. A um lado da es trada e á direita se viam largos e 
profundos barrancos de lavras, cujos clesen tulhos não eram outra 
cousa mais do que montes de diversas minas de cobre, quaes a 
cinzenta, a 1m1·p~wea, e a verrnetha. Chegando ao vizo do morro, 
as aguas que d'ahi descambam para o sul, todas são já vertentes 
do Rio Santa Barbara . Toda esta ladeira até chegar ao mesmo rio 
está coberta de cobre. • 

Conceição da Noruega.- Esta povoação demora 
na Sema das QLlatro Oitavas, di stante de Minas Novas cerca ele 
1.0 leguas. Em 085 descobriu-se um vieiro de ·ouro finíssimo 
nas mon~anhas vizinhas da Serra ele Santo Antonio, que lhe 
fica prox1ma . 

. Conceição do Serro .- Cidade na Comarca do Serro 
Frio. No Município da Conceição existem minas almndantissimas 
de ouro e outros metaes, que estão abandonadas . 

Co.ngonbas do Campo.- Esta povoação demora á 
margem do um Tibeiro de seu nome, distante ele Queluz cerca 
de quatro leguas. Tanto no rio como nos Jogares denomi
nados Goiabeiras e Vieiro encontram- se minas de ouro, ferro 
e chromato de chumbo,'occupando nlguns kilometros ele extenção. 

O chromato de chumbo segundo as analyses feitas possue 
69 "/o ele oxydo de chumbo, e 3i 0 /o de acido chromico. 

CoJ.'rego Fundo.-Demora nas proximidades elo ri
beirão elas Tres Barras, do qual é simples r egalo. Uma mina 
de cobre em cumulo, segue elo cor rego pelo morro a cima. 

Co:rrego das Lages.- Esta povoação demora ao Sul 
elo Serro cerca de oito Jeguas, e es tá assente sobre um ribeiro 
de que tem o nomA, passando por se r dell e que nasce o rio 
Santo Antonio. Nas margens o leito elo Ribeirão das Lages 
encontra-se platina misturada com ouro. 

Co:rrego R.ico.-Este rio é um dos affiuentes do:Paracatú. 
A abundanciu de OLHO que existe nesse rio, deu origem ao 

nome que puzeram-lhe . 
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Orystaes. '""- Freguezia pertencent'e á Villa d'e Gampo 
BeiJo, territorio do Rio Lambllry. Na serra da aqrrelle nome 
existem jazidas de cry_stal e pedras preciosas. 

Desemboque.- Villa na Coma.rca de Paracatú; assenta 
na cabeceira do Rio das Velhas. 

Nas nascentes deste rio existem abundantes minas de ouro, 
qu.e nunca foram exploradas. 

Diamant.ina.- Cidade assente ew 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 Ca,pital . da Pro
víncia. Sebastião Leme do Prado foi quem lJrimeiro descobriu 
diammtes no Rio Manso, no anuo de 1.725. 

Escuro.- Nasce este rio na serra Pindahyba, e juntan
do-se c0m 0 Pra~a forma o que é conheci da pelo .n0lill.e de Para
catú. Possue lavras diamantinas riquis simas, descobertas em 
!729, e mandadas explorar em 1.800 pelo Governad0r Conde de 
Sarzedas. 

Formiga.- 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 0 morro dos 
Torresmos, encontra -se uma mina de ferro magnetice. 
· Gallena.- Nas caheceiras deste rio, sendo governador da 
província o visconde d'e Barbacena, descobriu um tal Antonio 
Gomes; em 1729, um diamante de 7 oitavas . No mesma rio .exis
tem saphiras, gr:madas, agathas, cobre, prata, ehu·ID<Iílo e outros 
metaes preciosas. 

O rio de que se trata demora nas immediações do Aba·eté. 

Gaspar Soares.- Arraial distante de 011Fo Preta cerca 
de 30 leguas, e 1.8 da do Príncipe. Na serra daquelle nome 
existem minas de ouro, que estãa abandonadas. 

Gongo Socco.- Demora esta grande mina de ouro ao 
Norte da Capital da Provincia cerca de 1\,0 leguas, e outras tnntas 
de Sabará, em um vali e cortado por aguas lodosas e amarelladas. 

Pertencendo primitivamente ao Guarda-mór José A'lves da 
Cunha ; por morte de seu genro o Ba·rão de Catas Altas, foi a mina 
vendida pela somma de 90,000 .;t; á Imperial Hrasilian Mining 
Associa ti ou. 

Gongo Socco no idioma indigena quer dizer- caverna de 
lad.rões -, denpmi:p,ação que parece enconrrar apoio na tradição 
que corre entre o povo, de ter existido no Jogar em qtre a com· 
panhin possuiu uma grande casa de vivenda, uma caverna em 
que se acoutavam ladrões e facinorosos. 

As principaes veias auríferas foram encontradas nos lagares 
denominados : -Venda do Morre, !Fazenda Ve!1ha, Onro Fü'l.o, e 
Morro Grande. Os rios s. João e Soceerro atravessam o ter•rHorio 
em que demoram as minas. 
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Grão Moghól.-Municipio da Comarca de seu nome. Nas 
abbas da cidade existe uma lavra diamantina importantíssima, 
pela razão de ser o diamante encontrado em rocha, segundo affirma 
o Dr. Orville Derby, no seu relatorio 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 :1.760, Manoel Affonso de Siqueira, 
apanhou muito ouro no leito e margéns desse rio. 

Hivituruhy.- (Ser1·o F1·io) 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. 

Indaiã..- Nasc.e oste rio nas serras da Saudade e Bambuy, 
e depois de receber o ribeirão do Funchal, engrossa com suas 
aguas o S. Francisco. Em 1.729 foram descobertas lavras dia
mantinas nas cabeceiras e margens desse rio, que foram depois 
mandadás explorar pelo governador Conde de Sarzedas em 
1.800. 

In:t"eccionado.- Povoação distante de Marianna cerca 
de q, leguas. Minas de ouro e cobre existem nessa localidade, 
tendo sido apenas exploradas as primeiras . 

Quanto as de cobre, d'ellas occupa-se o Dr. José Vieira do 
Couto, na sua Memoria sobre as minas da Capitania da Pro
víncia de Minas Geraes. 

Inf"erno.- Ribeirão nas cordilheiras que separam ésta da 
Província da Bahia, distante de S. Miguel, 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 :1. 731.. 

Itaberava.- .Nesta serra, que demora distante da Ca
pital da Província, 8 leguas pouco mais ou menos, en·contra
ram-se em :1.797 Bartholomeu Bueno da Silva e o Taubateano 
Manoel Garcia, quando demandavam as minas de ouro que 
alli existem e se acham hoje abandonadas. 

Itabira.- Município á marg·em direita de um affi uente 
do Rio Doce, cerca de 7 leguas distante de Ouro Preto. Na serra 
de seu nome existem minas de ouro que começaram á ser 
exploradas pelos dous Irmãos conhecidos pelo appellido de 
Albernazes, affirmando o Dr. José Vieira do Couto que, antes de 
se chegar a Itabira, desce-se por uma especie de ladeira toda 
coberta de minas de cobre em crystaes. 

A palavra - Itabira,- no idioma indígena quer dizer- ped7"a 
brilhante-; mas a gente do lugar da-lhe outra significação, 
a de -moça de pedm,- pela semelhança que; parece ter a 
pedra com uma mulher. • 
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Em outro Jogar encontra-se uma noticia das lavras que 
existem no Município ácima referido. 

Jft acambira .- ·Município di stantl3 de Minas Novas 22 
leguas pouco mais ou meuos, e 9 da CapiLal da Província . 

Em virtude de constantes r ixas entre Portuguez es e Paulista·s, 
con hecidos estes pelo nppellido de - Pa pudos,- resolveu o Go
verno fazer expalsar, em 1707, os aventureiros que viviam entre
gues á industria da mineração de out'O, sendo por esta r azão 
que ainda conservam- se abandonadas as minas alli existentes . 

lltacambirus§ú.- Esta se n a demora no districto de 
Minas Nova s. 

As lavras di amantin as que nlli se encontram foram desco
lJertas em 1.781 por um tal João Cos ta, comma ndante de um 
d!Ols tacamento mandado áquellas para gens no encal ~to dos aven
tureiros, que viviam nas maltas apanhando ouro. 

Em outro Joga r encontra- se uma noticia das lu vras diamuntinas 
da serra ácima mencionada. 

llt:am:ar andiba .- Este l'io demora nas vizinhanças do 
Jequitinhonha c foi descoberto por Fernando Dias Pnes , quando 
em 166(1, procurava com outros a Serra el as Esmeraldas . No 
rio existem riquezas considet'a veis, em metaes e pedras preciosas. 

Nasce o ltamarandilJa nas proximidades das terra das Es·me
raldas e desagua no Arassuaby, ao po en ~e de Minas Novas. 

Itamarandiba na língua indígena significa - pequenas pedras 
mexidas . 

· i.també .- Este lVIunici_pio di st.a elo de La ges 7 leguas. E' 
rico em minas de cobre como se póde ver da seguintes descri
Ilção feiLa pelo Dr . José Vieira do Couto, nas suas lVIe
morias sobre as minas da Capitania da Província de Minas Geraes. 

<Ainda era muito cedo, e á fr aca luz da aurora fui logo 
observando ao sahir do rancho quantidades de minas de cobre 
de especie vennelltct . Fnr.i am es.tas minas um cerrado lastro 
pelas estradas , e alguns penedos se viam so.brelevnrem-se muito 
á superficie da terra , e de di sforme grandeza. Acompanhou-nos 
ass im um longo espaço de ten eno até que desapareceu. » 

« Meia legua antes de chegnr ao arra inl do Morro, qne dista de 
Lages duas, corta um carrego as estrad11s, quebrando su~ s 
aguas por cima de bancos de lustrosa penedia de minas cin
z ent-as : todo o seu leito e seus lados brilham com o ful gor da dita 
mina e de maneira que enca nta. • 

Itatiaya. - Serru de grande altura na visinhança da fl:e
gues ia de Matbeos Leme, á pouca distancia de Itatiaia-assú. Pos
sue min as de out'O; passando por ser, segundo uffirma o Viscond e 
de Porto Seguro, um dos prim eiros lagares explorados pelos Pau
listas no com eço do seculo passa do. 

I tatiaya-assii. .- Pequena povoacão pertencente a fre
guezia de 'lVlatheos Leme, na encosta da serra el e seu nome. 
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Na Jogar conhecido pelo nome de- Vieira-, encontra-se 
Guro, representado por quarLz branco sem pyrite, e ferro oli
gisto compacto, em tudo semelhante ao de Ipanema, na província 
de s. Paulo. 

Itiinga.- Esle ribeit·o é rico em ouro c pedras pl'ec iosas, 
como cbrysoliLas e outros . 

.. :Jaguara.- Esta povoação demora proximo a margem es
querda do Hio dos Velhas . 

Nclla existem depositas de cascalho aurífero de grande riqueza, 
já lavrados segundo affil'lll:J o Dr. Ot•vill e Derby, na sua 1\'lemoria 
sobre a geo logia dacrnelle lU o e do A !Lo S. Francisco . 

Curumatahy .-Na fazenda deste nome existem minas 
importãntes de ouro, que não tom sido exploradas . 

Januaria.- 1\'Iunicipio cerca ele 40 legoas distante de 
1\'Iinns Novas e 150 da capita l da Província, pertencente a comarca 
de ILaoiassaba. Possue riquezas ele todas as espec ies, tanto em 
metaes como em pedras preciosas. 

Jequit:ahy .-Este rio nasce na serra Curnmalaby, e reco
lhe na sua pnssagem os ribeiros l\'Iandassaia, 'frahyras, Sipó ou 
S. Lam ber to. Possue la nas diamantinas riquíssimas, descobertas 
em 1874 . 

.. "Jfequiitiba. - Demora esta povoação nas vizinhanças do 
lUo dn s Velhas, na estrada que margea pe lo lodo esquerdo . 

Possue dcpo. i tos de c~sca l ho ourifer'o de gTande riqueza, já 
ln vrados segundo offirma o Dr. On7 ille Derby, na sua Memoria 
so bre a geo logia desse rio e do Alto s. Francisco . 

Jequitinhonha. - Este Rio nasce na serra da Pedra 
Redonda, 8 leguas pouco ma is ou menos distan te da cidade do 
Serro . Alóm elas riquezas qne possue em metaes e mineraes de 
todas as especies, é abundante em marmore côr qe roza ele gran
de be ll ez~, em uma pedreira descoberta em 184,0 entre a cordi
lheirn c o mar. 

Lagõa Dourada.- Povoação ao noroes te da cidade de 
S. José d'El Rei. Nas margens da Lagõa ex istem minas de ouro 
CJ ue estão sendo lavradas por um a Sociednde . 

Em outro laga r encontra-se noticia dessas minas. 
Lagõa. Encantada.-Esta lagoa , cujas aguas en

grossa m o Piaub y, affiuente do Jequitinhonha, demora no meio 
das florestas ela Cordilheirn dos Aymorés. Sebastião Fernandes 
Tourinho descobriu esta lagoa em i573, quanuo procurava com 
outros companheiros u Serra das Esmeraldas, achando-a muito 
rico em onro e pedras preciosa R. 

Lambary.- Este rio demora nas visinhanças elo Ribeirão das 
Pedras. Em ambos os rios exi tem minas de cobre, segundo affirma 
o· Dr . José Vieira do Couto, no seguinte trecho da sua l\'Iemot·ia 
sobre as minas da Capitania da Província ele Minas Geraes; 
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« Depois de termos passn do este r· i o, e viaj~do co usa de uma 
legna de cam inho, no dt·c livio do um lançante ~e Lop~m na estrnda 
lindas e ri cas minn s de cobre perfeitamente esphericas, e tc1das 
pouco maiores que óvos "de pomba. » 

« Mais ad iante ainda, e ao clc ~r·er Lam!Jern de um lanc:aute. (]Ue 
deita para o carrego cham~do Hibeirão da; Pedras, que nn verdade 
é muito empedrado, porém pniJre em agun~, por todn essa encosta, 
que é longa, vê · se a lastrado lodo o campo de outras minas 
tambem curiosas de cobre, negras e crysta lli zadas em dados. ' 

Lavras.-Munic ipio da comarca de seu nome. Possue 
ricas minas de ouro e ferro, que não estão esgo tadas. 

Lavras do Funii! .-Cidade arreda dn cerca de 15 leg-uas da 
Cidade da Campanha, e 110 poueo mai~ ou menos da de OuroPreto. 

Em 1.7~0 feram descobertas as minas de ouro e OL1tros metaes 
a !li existentes. 

Macaú.bas.-Esta povoaç?ío dista de Sabará 5 Ieguas , e 
está assente nas proximid;1des da m<~rgem esquerda do Hio das 
Ve lbas . Todo o ter reno que vai ter de Macauba.; á Andrrqui,;é 
está che io de minas de cobre, seg undo allirmn o D1·. José Vie ira 
do Cüuto, no SE'gu inte trecho ela sua MeiYloria sobre os mineraes 
da Capi tan iu da Província de MinnsGernes : 

• Passado este arnli ul con ti núa o caminho até Macaübas duas 
Jeguas, sempre plano, e a terra pe la ma ior pnrte b~rrenta e 
vermelha. De vez em quanrln beiravamos o Bio d:~~ Vnlhas e 
outras vezes furtava-se · nos elle a onssa vista. De Mar:aúiJas á 
Andréqu icé vni uma grande J e~ ua, se liJP I'e [lO J' entre rna ttns; e 
todo este terreno é muito che io de minas ele cobre, azu l pe la 
mai.or parte, e principa lmente ao sub·ir o morro p~ra de~ca mbar 
ao depois para o dito s itio de Andréquil:é, onde todo elle é quasi 
lastrado de minas d'eôte metal em cumulo. • 
1 Manso.- Este ribe iro é aflluente do r io Jequitinhonha. 
Sebastião Lemos do Prndo em 1.725 apanhou mu ito ouro n'este rio, 
e não consta que depois disso t ivesse sido explorado. 

Maquiné.-N'esta loca lidade ex istem minns abundnnt issi
mas de ouro flnissimo, sendo encontrado o precioso metu l em 
camadas de it11berito. 

Matta da Corda.- Senn nn Comarca de Paracutú. 
Ha certeza de haver pn.1ta, estnnho e chumbo n'essa serra, em con
sequencia da su~ proxim idade do rio Abaeté, o qual, como é 
sabilio, possue em abudaneia semeiiJanles metaes . 

Melancia - Lugarejo no distrido dns SeLe Lng-oas. O na
tur<disla Peuro Chussen descobria em :1.8~3 · uma requ i ~sima 
mina de cbbre e· outra :; de prata e cbulllbo, n'essa localiuade·, 

Mercêz.- P0voação á m~rgem esquerda do Arassuahy. 
Uma r ica mina de ouro se encon tra n'essa localidade, descoberta 
por um t-al Antonio de Mag·alhães Barros. 
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Milho Verde.- Este Municipio dista 6 Jeguas .de Tijuco 
Possue minas de ouro, que estão abandonadas. 

A povat;ão está situada no alto de um monte cercado de 
alegres campinas . 

Minas Novas.- Município da Comarca de Jequitinhonha, 
a Nordeste ,,de Ouro Preto, Em 1725 Sebastião Lemos llo Prado, 
deixando ~s margens dQ Rio Manso, se encaminhou pàra o rio 
Piauhy, tributaria elo Jequitinhonha, e parando em um rio a que 
deo-lhe o nome de Bom Successo, ne lle achou uma importante 
jazida de ouro . 

Todo o Municpio de Minas Novas é rico em mineraes, como o 
nome o está indicando. 

Morro. - Neste arraial encontra-se cobre em grande quanti
dade. 

Morro de Santo Antonio. - Conhecido primitiva
mente pelo nome de Ibitira, este morro demora distante de Ouro 
Preto cerca de 1.2 kilometros, e de Marianna 1/4 de legua. E' 
rico em minas de ouro, cuja descoberta teve lugar no correr do 
seculo passado. 

Em outro Jogar encontra-se uma noticia da mineração alli 
existente. 

Morro Velho .- Distante :1.2leguas e 1/4 de Ouro Preto, 
no arraial de Coogonhas de Sabará, demora uma grande mina de 
ouro que e:;Lá sendo lavrada por uma Companhia logleza. 

Em outro Jogar encontra-se uma noticia da mina em questão. 
Mortes peqneuo.- Pequeno rio que mistura sua~ aguas 

com o das Mortes. Possue minas de ouro, que não tem sido la
vradas. 

Nova Lorena - Nome posto pelo Dr. José Vieira do 
Couuo ao territorio que connn~ ao Poente com a· proviucia de 
Goyaz ; ao Nascente com o rio S. Francisco ; ao Sal com o rio 
Bambuy e ao Norte com os rios Paracutú e Preto Possue dia
mantes, platina e ouro nos rios que cortam o mencionado ter
ritorio em todas as direcções. 

Onça. - Logarejo na cabeceira do rio S. João, distante de 
Pilaoguy 3 leguas pouco mais ou menos . Em :1.83tl acharão pera
las n'aquellé rio, constando que nas margens e leito do rio exis
tem minas de ouro, qae e~tão· abandonadas . 

Ouro Preto.- Capita l da Província á Oeste de Marianna. 
Além de importantes jazidas de ouro que possue nas immediações 
da cid;Jde, na serra encontram-se minas abundantes de cobre, 
que estão abandonad:1s. 

A cidade de Ouro Preto está edificada sobre a serra de seu nome, 
constando que além das lavras lie SanL'Anna, Sarragoça e Passagem 
que lhe üct1o nas immediações, está a matriz assentada sobre um 
riquíssimo vieiro de ouro, que a Companhia do Mono Velho 
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pretendeu explorat· mediante a condição de construir, á sua custa, 
uma nova Matriz maior e melhor do que a actual, se os respecti
vos trabalhos reclam~:~ssem a sua demolição . 

Pagão. - Este rio demora nas immecliações dos rios P~ r do e 
Caethémerim. As lavn1s diamantinas existentes no rio Pagão 
forão descobertas em 182~ por um certo Ignacio Martius, quando 
por aquellas paragens errava em busca de uma faisqueira. 

Em outro logar encontra ·se noticia dessa lavra. 
Paiol.- Povoação perto de Minas Novas, Comarca de Jequi

tinhonha. As minas de ouro ali i existentes foram descobertas em 
1725. 

Paracatú.- Município da Comarca de seu nome, dista11te 
de Ouro Preto cerca de 1.40 legms . As minas de ouro e pedras 
preciosas que se encontram nas margens do rio Paracatú, foram 
descobertas em 1.744 por José Rodrigues Fróes, e mandadas explo
rar em f.800 pelo Governador Conde de Sarzedas. 

Paraõpeba .-Este rio na8ce a Lés te da Villa ele Queluz. 
Possue minas de ouro e estanho. 
Pary .-Nas terras da fazenda deste nome, nas margens 

do Piracicaba, existe uma riquí ssima mina de ouro, que está 
sendo lavrada por uma Companhia. 

Em outro Jogar encontra-se noticia dessa importante minerat;ão. 
Passagenn.- Lugarejo entre a Capitnl da Provincin e a 

cidade de Marianna. Possue minerio dll bismutho, e uma mina de 
ouro que es lá sendo la vrnd a poi' um Engenheiro. 

Em outro lognr encontra·se noti cia de semelhante mineração. 
Pat.a:f'uf'o. - Arraial na Comarca do Rio das Velhos. Em 

todos os terrenos do arraial encontra-se muito cobre, sem que 
tenlüio sido exploradas até o presente as respectivas minas. 

Piauby.- Este rio nasce na Serrn, corre perto da Lngôn 
Dourada, e vai lonçar · se no JequitinbonllH. E' abundante em. 
pedras finas, como chrysolítas e outras, e em mina s ele ouro. 

O Pi<~uhy pertence no di s triclo de Minas Movas do Arassuaby. 
Picil.- Esta freguez ía demora na Comarca de Pouso A!Lo, no 
logar conhecido pelo nome de - Gruta- Possue· minas nbun
dantes de ouro e outros mineraes . 

. Piedade do Retiro.- Esta freguezia faz parLe do l\I uni
cipo de S. Gonçalo de Sapuc[l il y. Todo o tenitorio da J'reguez ia é 
rico em minas de ouro: 

Pirapora. - Cachoeira do Rio S. Franci sco, 4, leguas acima 
dn confluencin do Rio das Ve lhas. E' rica em lavras diamantina~ 
que não es tão esg-otadas, supposto fossem outr'orn, muiLis
simo trabalhadas A r,iquoza da cachoeira de que se 'LraLa em 
diamante s é :mper.im; ú .de todos os rios do disbricto clia l!ll<llltino, 
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como se vê do seguinte trecho de uma memoria do Dr . A. S. 
d'AlJt'eu, publicada em Bruxellas no anuo de iSMi: 

• Le seu! cndroit nommé Pirapora célebre par sa caLa racLe 
recé le peut-etre autanL de cliama nLs que tous les ruisseaux du 
district Diamantino. » 

Piruruca.- Conhecido durante muito tempo pelo no~e 
ele «Carrego elo Pellourínho,» em razão de terem n'esse logur 
os primeiros aventureiros levantado um pellorinho p~ra cas tigo 
elos escravos qLle os accornpanhavarn, foi es te rio explorado nos 
fins do seculo f7.o e d'elle ex tr·ahido muito ouro. 

O Pímrnca demora nas immedíaçãos do Itambé, e da cidade de 
Diamantina e Rio Jequitinhonha. 

Pitanguy .-Município ela Comarca de seu nome ao Noroeste 
da Capi La I ela Província. 

Nos r ios Pará e S. João descobriram-se em i737 perolas e minas 
de ouro muiti ·simo aliundfmtes. 

Em uma fazencla ele propriedade ele Antonio AI ves F. Campos, 
existe uma juzida ele olygissto compacto puro, semelhante á outra 
do Abaeté. 

Poção do 1\'Ioreiira.- Especie de lagôa abaixo ela 
g·upiara do Lavapés, no rio Jequitinhonha. O Dezembargador 
João Fernandes d'Oiiv eira, exLrahio em um dia, por simples ca
sualidade, 1,000 oitavas do diamantes dessa lagôa. 

Ponta do Morro.- E ta serra demora no Municíp io de 
S. José d'El-Rei, e foi descoberta em i7iG pelo Paulista João 
Affonso de Siqueira. E' abundante em minas de ouro. 

Prata. - Este rio .nasce na Serra AIHgre da Comarca de 
Paracatú e vai engros ·ar com suas aguas vs elo ribeiro Escuro . 
Possue minas abundan ti ssimas de ouro, prata e diamantes, tendo 
sido as ui Limas mandadas explorar em 1800 pelo Governador Conde 
de Sarzedas . 

Quatro Oitavas. - Serra na comarca de Jéquitinhonba, 
i2 leguas distante el e .Minas Novas . Em 1785 descobria-se n'essa 
serra omo fi ní ss imo ; sendo pouco abundantes as minas exis
ten les na serra . Da h i originou-se o nome de Quatro Oitavas . 

Quatt'O Vintens .- Ribeiro nas v isinhaças da Cidade do 
Serro . Possue minas de ouro, sendo uma preta a pr imeira pessoa 
que as descubrio. 

Queluz. - Cidncle da Comarca de seu nome, 9 1/2 leguas 
distante de Ouro Preto e 15 de S. João d'E!·llei. Na serra elo 
Ouro B r~nco, conhecida outr'orn pe lo nome ele arraial elos Ca rijós 
ou cidade de Queluz, existem minas abundnn J·es do pz·ecioso 
metal. 

Riacho Fundo.-Demora este ribeirão nas proximidades 
elo Município do Milho Verde. Possue minas .de cobre, que se 
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a.present~m sobre a forma de ocre amarello, e outras dQ salitre na 
fazenda do Ri~cho Fundo, pertencente á Comarca de Sabará. 
A fazenda es tá s ituada ~a serra da Lapa, 

Ribeirão da Galena.- Este ribeirlío demora a mar 
gem do Hio S. Francisco, pouco á cima da barra do ribeirão dos 
Machados, na Piracuara. Possue minas de prata, cobre e chumbo 

Rio Grande. Este rio demota nas prox imidades do Piru· 
ruca, en tre ILambé, cidade de Diamantina e o Rio Jequeti· 
nbonha. Foi ex:plorado nos ullimos annos do seculo 17 por aven
tureiros paulistas e portuguezes, os quaes delle tiraram gPande 
quantidade de ouro de fino quilate, 

Rio das Mortes .-Este rio nasse na serra Cayapó, nas 
proximidades do Araguaya, e engrossando-se com as ngnas do 
Roncador e outros ribeiros, vni juntar-se com um dos braços do 
Aragunya. Possue minas de ouro que não es tão esgotadas, não 
obstante ter sido um dos primeiros pontos explorados pelos 
Paulistns no começo ds secn lo pass11do, srgundo affirma o Vis
conde de Porto Seguro na sua Historia do Brazil. 

Rio Pardo.-Este rio,·cujas aguas s.ão engrossadas pelas 
de varias rib eiros, nasce na serra das Almas, caminha para o 
sudoeste acompanhando a estrada que vai rla c idHde da Bahia 
para a de Ouro Preto. Em alg-uns dos ditos ribeiros ex is tem 
minas de ouro, descobertas em 1.698 por Antonio Luiz do Pnsso. 

Rio do Peixe. ~Freguezia assente á margem de um 
pequeno rio que desagua no Santo Antonio, q-uatro Jeguas· ao 
sul do Serro. Possue minas de cobre, o que se conhece pelo 

. aspecto do terreno barrento e vermelho. 

Rio Preto.-Este rio é um dos affiuentes do Arassuaby. 
Possue lavrns diamantinas descobertas em 1.729, e mandadas 
exp loraF em 1.800 pelo Conde de Sarzedas. 

Rio das Velhas .- Este rio nasce na serra Paraopeba, 
rega Sabará e Santa Luzia, e recolhendo o Sipó, o :rarauna, o 
Pardo, .o Curumatahy e o Bir:udo, mistura suas aguas com o 
S. Francisco, á cima da povoação da Barra das Velhas. No leibo e 
margens deste rio existem minas de ouro que forum lavradas 
pelos Paulistns, seg·nndo affirma o Visconde de Porto Seguro na 
sua Hisloria do Brazil. 

Em outro Jogar virá rt~produzida de uma Memoria do Dr. Or
vi)Je Derby, o que consta á cerca da riqueza mineral deste 
importante rio. 

Rio Verde.- Este rio nasoe nos pantçmos da comarca 
do Serro Frio, e reco lhe 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 l+ffi morro . Nas margens e Jeito dos rios que atravessam 



DE MINAS GERAES 551. 

a comarca encontra-se muito ouro e platina, e tambem salitre 
ua fazenda do Hi~cho Fundo. 

No mnnicipio de SnbRrá r.x i· Le uma serra de mar·more côr de 
purpura listrndo de branco e prelo, segundo se vê de uma 
memoria existrmtc no Al'ehivo Publico do Imperio. 

As afamadas minas de ouro de Cong-onhas de S~bará explo
radas durante muitos nnnos peln compnnhia do Morro Velho, 
fornm de. cobertils em i700 por Manoel Barbosa Gato, gen.ro 
de Fernando Dias Paes, quando com outros andava procurando 
a serra das Esmeraluas. 

Sant.'Anna.- Este ribeiro demora nas serras e maltas 
regadr.s prlo rio Cuielr, e encorpara - e com o ribt:Jirão Santo 
Estevão. Possue ouro em grauue abuudaucia. 

Sant'Anna dos Fornos.- Freguezia pertencente ao 
termo de Ilnl)ira da comarca do Rio Pir:wicaba. No leito e 
m~rgens do Rio Santo Antonio, em cujas cabeceiras está assen
tada a freguezia, encontra-se platina em estudo nativo. 

Sant'Aona do Rio S. João á cima.- Este 
an;dn! demora á margem do Rio S . .João. 1:-'ert.o de Cajurú, cerca 
de duas leguas ao sul do arraial, exi;te uma rica mina de ferro 
magnetico. 

Sant:a Ba.rbara.- Município ela comarca de seu nome, 
na margem direita do rio Piracicnbu. Possue minas de ouro no 
rio de que lem o nome, de cobertas no correr do seculo lJassndo 
pelo pnt,~lisla Leon11rdo Nnrdez; e marmores de cõres lindíssimas 
na Fazenda de- Gnnclarella -,distAn te quatro leguas da es tação 
de Santo Anronio do Hio de Cima, no prolon gamento da Estrada 
de Ferro o. Pedro li. Na serra de Cocars, pcrtP.ncente á este 
município, trnbalha a Associação Nacional de Mineração. Veja a 
palavra - Cocaes. 

Santa Rita. - Fre~uer.ia di~tante de S. João d'El-Rei 
cerca de :1.2 leg-uas . Ex istem minas ele ouro no territorio dessa 
freguezia, tam i.Jem conhecida pelo nome de Itabira. 

Santo Antonio.- Serra á marg-em esquerda do rio 
Jequitinhonha. E' rica em dinmantes de puríss ima agua, não só 
nos rios que d'ella descem, como no Morro de seu nome. 

Santo Antonio.- Ribeiro no Município de Jtucum
bira, districto de Minas Novas. E' rico em diamantes, cujas 
lavras foram mandadas explorar em i800 pelo Governador Conde 
de Sarzedas. 

Santo Antonio abaixo. - Povonção na Comarca 
do Serro. l'íos arredores ela po,·oarão 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 Domingos .- Freguezia á margem do rio Arns
suahy. Possue minas de ouro descober tas em 1.728 . 

São Gonçalo da C ampanha.- Freguezia do 
Município de seu nome, na Comarca elo Rio Verde. Nos 1L1gares 
conhecidos pelos nomes de Bairro Alto, e fazenda de Santa Luzia 
existem minas abundantes em ouro. 

São João Ba1:.tis·ta. - Demora este arraial 5 leg uas 
arredado da Cidade de Oliveira. Em varias pontos des te arra ial 
existem jazidas· de oligisto compacto, semelhante as minas do 
Pitanguy e Abaeté . 

S. João d'El-R.eii. -Município ela Comarcá elo Rio das 
Mortes, 28leguas distante da Capital da Província. No pr incipio 
do seculo XVIII Thomé CorLes d'El-Rei descobr iu as minas de 
ouro que exis tem nas serras do Bomfim e Linheiro. 

De um opusculo escripto sobre este Município consta o seguinte: 
• Além da pedra de constru.cção, tem os de mencionar o crys ta L 

de rocha (quartzo hyalino ) de que ha uma jazida na se rra de 
S . José, jazi ela que não tem sido explorada profundamente . 

Ao sopé da serra do Linheiro, para o lado denom inado Betume, 
existe lambem nma jazida ele marmore branco, de branco 
sulcada de veias azuladas, como observou o illustracl issimo 
S. Joanense, Dr. Arthur Getulio das N.eves, lente da Escola 
Polytechnica. 

Tanto em S. João d'El -Rei, como nos fraldas meridionaes da 
Serra de S. José pertencen tes á este termo, ha minerios de ouro, 
que foram objecto d:t actividade de uma Comp:mbia lngleza. 
Actua lmente n'estns partes só fuiscadores é que se occupnm em 
extrahir ouro. No Cajurü, distante d'es ta cidade q antro leguas, h a 
jazidas auríferas em exploração, e vastas areias alli foram out'rora 
lavadas pelos antigos mineiros, mas especia lmente e seg undo 

- informa um Engenheiro Inglez, alli ex.istem inegavelm ente 
muitas riquezas á espe ra ele sciencia, arte e capital. 

Tambem ba em S. João um mineral assaz importante pelo vaslo 
emprego que tem tido no cal ça mento das ruas, vulgarmente se 
chama pedm ele f'e?'? 'o, que parece ser um silicato de ferro. Tem 
uma coloração cinzenta escura, que depois da decomposição 
pelo ar athmospllerico e pela agua se torna amarell a, em 
consequencia da form ação do oxydo de ferro. 

No morro da Candonga, 11a margem direita do rio das Mo r tes, 
ha uma pedra mais bella pela sua côt· azul, a qual tem sido 
empregada nos magestosos templos de S. Francisco, Carmo, e 
em outros eclificios. 

Esta pedra parece ser um silicato de magnesio pela untuosidadc 
que apresenta ao tacto, e deixa-se tal bar com facilidade quando 
extrahida recentemente da pedreira, tornando-se muito mais 
consistente e dura depois de ex.posta ao ar. Exi ste tambem um 
calcareo de que se servem para a fabricação da cal empregada 
na caiaÇão. 
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Em diiferentes Jogares ba argi!la para olaria. Vnrios ocres 
lJranco, vermelbo, azulado, roxo, amarello, tambem ábundam, 
e encontra-se antimonio . • 

§. João Nepomuceno. - Freguezia no districto da 
Villa elas Lavrns do Funil, Comarca do Rio das Mortes . Na 
fazenda ela Gramma existe uma importante mina de ouro, que 
vai ser lavrada por uma Companhia organizada na Capital do 
Impcrio . · 

§ . José d~Ei-Rei.-Municipio da Comar.ca do Rio das 
Mortes, di tanto de S. João cl'El-Rei 3 leguas pouco mais ou 
menos. 'l'anto na serra conhecida an ti gnmente pelo nome de 
Ponta do lVIoao, como na Lagoa Dourada, exis tem. minas de ouro 
abuudantissimas. 

Fundou a cidade de s. José d'El-H.ei .Tosé ele Siqueira Affonso, 
patricia d e Thome Cortes d'El-Hei, segundo affirma Southey na 
sua Historia do Br:tzi l. 

§. Miguel. - Este arraial demora a margem do Hio Jequi
tinhonha, junto ao ribe irão que lllc clCLl o nome . l1.' 2 k ilornetros 
do arraial existe uma mina ele ouro, onclo o precioso metal é 
encontrado em palbeta á tl or da terra . 

1\ exploração d'cssa jazida foi começ:.ada a 4: OLl ~ aunos, pouco 
mais ou meuos, pelo cidadão Joaquim Carlos, em terras Lle sua 
propriedade . 

§ . Tlhiiag·o .-Povoação arrodad·a de S. João d'El-Rei cerca 
de drtas legu<J s . Na povoação existe uma pedreira de marmore 
escuro com veias amare ll as. 

Sarragoça. - Perto de Ouro Preto demom a localidade 
coubecid:l por este nome, em cujas terras existe uma rica mina 
de ouro composta de ilabiritos, tDicoschistos c quartzitos. 

As lavrns são av istadas n esquerda da cidnde em. um córte de 
iOO metros de largura, representando o res ultado de uma antiga 
exploração . 
:Ser~ra-Branca.-Esta serra corre na direcção de Norte 

a Sul, c estende-se até a Província da Bahia. E' abundanlissima 
em di<1m antes. 
§eJ.~ra do Cabral. - Demora es ta serra no di stri cto 

diamantino da comarca do Serro Frio. Possue nitreiras abun
dantissimas, descobertas em i 'i99 por Manoel Ferreira da Camarn 
Bittencomt e Sá, quando exerc ia as funcções de intendente das 
lavras diamantinas do Tijnco. 

O Dr. José Vieira do Couto, temlo em 1803 exam inado as jazidas 
de que se trata, mudou o nome da se rra para o de - !Vlontc Ho
drigo- em honra a D. Rodrigo ele Souza Coulinllo, que lh e havia 
connado semelhante commlssão , como se vê de uma carta que 
se encontra na Memoria escripta pelo Dr. Felicio dos Santos, sob 
o titulo- Dist1'icto Dicmwntino elo Serro F1·in . 
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S erra das Esmeraldas .- Estn set•t•a demora nas 
cabereirc.s do Arassually, á 111arge rn e:;querdn do Jequitinhonha. 
Possue esmeraluas, ferro , ouro e crysta es de di ve rsas côres. 

Serra Negra . ....:. Esta se rra demora na coma rca de Para
ca tú e é con~ i derüda continua ção da que é conll ec idi.i pelo nom e 
de C<.nastra. Poss ue minas de ouro, !'erro, diamantes e outras 
preciosidades . · 

Serr0. - Cidade sobre o r io Goanhaes, na comarca do SP.rro 
Fr io, d ist[mte da cap ital [J,5 leg uas pouco mais ou menos. Fer
nando Dias Paes, com 80 ~mnos de idude, descollri u, em i673, as 
abundantes mina s de ouro, esmer:ddas e diamantes que se en
contram no territorio do mu nici pio, ern que está assente a c ida de. 

Os índ ios chamam Hivituntfly aos moutes conhecidos pelo nome 
de- Serro Fr io--, por causa do intenso Frio que a !l i sente-se. 

Serro Frio.- Veja -Serro . 
Sete Lagôas.- Este mun icípio pertence á comarca de seu 

nome. Junto á vi ll a descobriu-se, pelos ;mnos de i8V1- Mí, uma 
jaziua de carbonato de cob re e outra de ga lena argentífera, se
gundo se vê do relator io da prosidencia. 

Sipõ.- Est9 r ibeirão n11sca nas montanhas vizinhas a Gas par 
Soares ; é eng rossado pe lo rifl Soberbo e encorpora-se com o das 
Velhas. Poss ue minas de cob re, como so vê do segu inte trec: ho ele 
uma Memoria esc ri pt~ pelo Dr . José Vieira do Couto sobre ns 
minas da capitania da província de Min~s Geraes: 

• Depois que passá mos cl rio Si pó, toda a grand e lade ira que se 
seg·ue é feclwda de agud11s e brancos quanzos; po r toda ella 
se observam mui las amostras de cobre, cravudas em q uanzo 
sulcado. » 

§ornno .- Nasce este r io na serra da Saudade, perto das nas
centes dos r ios Abaeté, Al.mas e Catinga; corre rumo de Nordéste 
e, recolh endo o rio das Almas pela marge m dire ila, vai eng rossar 
o Paracatt\. Tendo sido expl11rado em 1800, por ordem do · gover
nador Conde de Sa rzedas, reconheceu-se ser riquíssimo em dia
mantes e outras preciosidades. 

Suassuhy .-Este luga rejo demora distante ele Entre Rios 
cerca de3 1eguas . 

Possue lavras antigas de ouro muitíssimo impot·tante. 
Sumidoro.- Logarejo pertencente ao termo da vi lla 

de Gaspar Soa res, na estrada que segue da cidade ele Ouro Preto 
par. a o di str icto de 'f ij uco. PosRue plat ina e ouro nos terrenos • 
que se estendem por todos os lados da povoação . 

Tabúa. - Esta povoação faz porte dn comnrca de Jequiti· 
nhonlla. Em uma fuzenda daqucl le nome existe uma grande 
mina de enxofre, que nunca foi explorada. 

Tijuco .- No lagar em que está assente a cidade de Diaman
tina descobriram os primeiros aventureiros Paulistas e Portu· 

~~·----------------------------------------~--------------------------
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guezes, nos fins do seculo XVII, um immenso pantanal e em 
um carrego ::í que deram o nome de Tij uco, apanbarnm muito 
ouro e n1ais tarde dinmantes do pura agua. 

O Dr . .José Vieira do Cot;t!Lo, na sua Memoria sobre as minas 
ua cnpitania da província de Minas Geraes, diz, que todo o dis
tricto do T1juco está assente em uma enm·me massa de cobre, o que 
se póde ver do seguinte trecho: • Todo este arraial está edificado 
com particularidade sobre um l<~gedo de minas vermelhas de 
cobre, ~eus arredores no largo, as pedras dos muros de seus 
jardins, de seus ca nteiros, dns suas calçadas, é tudo cobre, e este 
cobre, na Demarcação, faz como um continuo lastro em muitas 
partes de leguas. • 

Tijucuçl:à.- Ribeiro na cidade de Diamantina . Possue dia
mnntes em grande quantidade. 

Tres Americanas .- Ribeirão na comarca de Serro 
- Frio, formado de tres pequ~nos rios, que nascem na serra das 

Esmeraldas. Possue pedras, preciosas, como chrysolitas e outras. 
Va•·gem da Pontinha. - Logarejo da parochia do 

Taboleiro Grande, no mc.nicipio de Sete Lagôas. Possue crys tal 
de rocha em grandes vieiros. 

Vilia do Principe.-Demora este município dez leguas 
pouco mais ou n1enos di,;tante ·uo Tijuco . Na estrada que vai 
para a antiga chacnra do Verciaui, encon tra-se um largo vieiro 
cinzento, dclnunciando a exisLencia de uma grande mina de 
cobre. 

Vapubuçú. - Lngôa nas adj~cencias dn Bahia, descoberta 
em 157J por Sebu tião Fern:mdes Tourinho. Em f66q, Marcos de 
Azeredo Coutinho descobriu esmeraldas e outras preciosidades 
nas margens dessn lagôa, quando se dirigia para a serra das Esme
raldas. 

Xarnacão .- Este ribeirão demora nas vertentes do Rio 
Doce. E' abundante em minas de bismutho nativo·. 
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APPENDICE 

Mineralo gia 

, Ouro, platina, prata, cobre, ferro, es lanho, chumbo, mer
curio, antimonio, bismuto, amianto, talco, pedra calcarca, grnnito, 
jas pe preto, ve ia do de branco, pedras de nmolat·, louz n, carvão 

de. pedrn, sa litre, argillas brancas, verm elhas, amarell~ s , roxas e 
negras, cliamantes, rublos, esmeraldas , crizolita s, topazios, sa
fira s: aguas marinhas, agulhas, ametlli s tas, pin gos d'agna, crys
La es, podel'lleiras , pedra sabão de cô r de perola, etc. 

Por toda a parte se observão pr o fnncl~1 S caverna s e socavões , 
donde se h a bir·ado immensidade de ouro, mãi do 1 uxo, que eu
fraqn eceu o estado, enriquec~nclo as nqgões estt·ange iras. Vê rn-sc 
morros furados de um a outro lado : l10nveram outros, quedes 
appareceram de todo, para se aproveitar a riqueza, que encerra
ram no s3n todo. Muitas montanh as retumb am fr 9quent emente, 
annunciaudo conter mineraes. V~1 s to num ero de torrentes l15o 
sido tiradas em maior ou menor espaço elo seu alveo nati vo [l ara 
fa cilitar a ex tração do ouro e cliaman tes . • 

( flic~noel l1?f1"6S de Casc~l - OORO CI IU ·P 11I A BRASILICA .) 

« Diamantes, esm eraldas, quartzo , ouro, bismutho , prata, 
cobre, estanho, chumbo, antimonio, arseni co, ferro, calcareos sa
charoides, marmores , gesso e salitre .. • 

(,JOC~IJ.U:im ] J![an9el ele Jltfc~cedo - OOROCIH.AP IJIA D O BRAZIT~ .) 

• O ouro é um dos productos que mnis se tem explorado nn 
provincia de Minas: co ~;ttn m-se alli clifl'erentes companhi as in
glezas min erand o es te metal, e entro ellns notam-se as seguintes: 
L'Es t d'e l- r oi, na ciclnde de Sobará ; S. João d'El-Hei ; D. Pedro 
Nortll d'El-Rei Gold Mining Company Limilecl ; Santa Barbara 
Gold Miniug·, que tem prosperado mais ou menos, como se poded 
ver dos balanços quo ::os mes mas remettera m, por mais de uma 
vez, ao ministerio da agricultura. 
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Além do ouro existe muito ferro n·a província, e Ja se acham 
alli installadas algumas fabrica s em ponto pequeno, onde se 
apuram as diiJerentes especies deste mineral, que quasi todo é 
empregado mesmo na província . 

Debaixo do ponto de vista essencialmente scientifico, esta pro
vinc.ia é uma das que tem apresentado prodnctos mais impor
tantes e pouco conhecidos; circumstancia que até certo ponto se 
explica, attendenclo- se ao grande numero ele lavn1s qne nella 
existem, e tambcm a data a que remontam os trabalhos ele mi
neração ali i fei Los. • 
(Pc~u,lo .Jose ele OliDeÍY'CIJ- i\IEi\IOlUA ANNll XA AO RELA1'0RIO DO ~UNIS· 

'l'ERIO DA AORICUL'rURA.) 

• Linhito, perto de Ouro Preto; idem hituminoso nas vizi
nhanças el e lVIarianna ; idem na Serra do Fonseca, fronteiras a 
Caltas-Altas; idem terroso, na vizinhauca ele Sabará ; idem perto 
de Bomfim. • 
(Laàisla~• clrl So~o::c~ J.!Iello Netto - i\rEMOniA SOBRE os i\U NJ::RAES 

COi\IBUS'I'!YEIS DO JlRAZIL. 

• ... Mas de todas as minas de ouro, as que~se conhecem mais 
ricas, e abnuclan tes elo mundo, são ns de Minas Geraes, que os 
paulistas descobriram ao primeiro acaso, indo conforme seu cus
tumado. emprego, nas conquistas do sertão, á captivar indios para 
se servn·em dell cs, e chegando no DuTo P1·eto, logar noventa e seis 
legLlas distante elo mar para . o Este, ali i acharam em um pequeno 
ribeiro o ouro em pó puro, o em fo lhetas, na superficie da terra, 
ela mesma fórmu que as aguas o tinham trazido elas montanhas 
vizinhas, e da côr do ouro, por ser mais escuro, lomou es te lagar 
o nome ele jJ!Jinas de ouro preto. 

Ultima c felizmente, foram outros mais diligentes, e experi
mentados, fornidos assim ele instrum entos como de captivos, e co
meçáram a descobrir mnis ribeiros e cor regos, donde achavam 
ouro, e junto do primeiro fnudáram a Villa chamada do Ou1·u p1·eto, 
ltoj e tão uova c populosa , como bem nomeada : com esta ultima 
noticia dos vari.os descobrimentos se começáram a povoar as mi
nas ele gente, assim paulis tas , como filhos de Portugal, que se 
fiChavam no Rio de Janeiro, ele., e conseguindo o descobrimento 
onde ern a creação, ou sitio natural do ouro; á saber, na serra 
do nwn·o do ou1·o 1Jteto, tratáram logo de fazer plantação, fructi
f:lcar n terra, e cultivai-a, p:JF<l haverem da se sustentar, e ha-
bitar nella. . 

Nas Minas Geraes raras vezes se acha o ouro de outro modo, 
CJUC puro; puro se acha, pegado por ent:·e uns torrões de uma 
co mo pedra escura, e lustrosa, a que chamam Jacutinga, e dis
tinguem do mais , pela ordem elo ouro da primeim (onnaçii:o ; é 
inferior no toque ao das mais formações, com a difl'erenra de um 
grão até dons. • 
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Acha -se tambem puro no crystal, em pedaços, que correm 
mettidos p~la pedra corno raizes, as quaes se tem tirado tão 
grandes, que pesam de 20 até 30 oitavas cada raiz, ou grane te; o 
mais miudo qLle se acha nesta pedra, é como grão de munição 
fina, e a outra fórma, ou fi.g-ura, em que o ouro se acha, distin
guem com o titulo de ow·o ela se,qundo fo rmaçcio; é .este ouro de 
bom toque, pois sempre tem de 2il kilates para cima. 

Puro se tira tambem o ouro grosso, e em muito m::lior abun
dancia, do que da segunda formação, de uns torrões escuros, a 
que chamam formação de carvão, que é a te1·ceira, e de melhor 
toque o OLHO que nella se acha . • 

(Jcbcob de Cast?"O SCbl"?nento - MA~'ERIA MEDICA.) 

• São em grande numero os terl"enos auríferos e ferruginosos 
do sul ele Minas, cabendo entre os ultimos o primeiro Jo gar aos 
do município de S. Carlos de Jacuhy, onde o ferro dá 85 °/0 de 
seu peso bruto, segundo allirmam pessoas dignas de credito, ha
vendo em quantidade prodigiosa. Além de~ses, são im portantcs 
as jazidas encontradas nos municipios de Lavras, Dores, Jacuby, 
Ayaruoca, (:\lagõas) e Caldns (Cf•mpestre). 

As minas de ouro mais ricas existem nos municípios da Cam
panha, S. Gonç~ lo, Lavras, Baependy, Pouso Alegre, Dores, 
Caldas, Jacuhy, etc., das q uaes se tem extra h ido milhares de 
arrobas. 

Na freguezia da Alagôa (Ayuruoca), além de minas de chumbo, 
estanho, cobre, bismutho e mercurio, descobriu-se plornbagina 
(grMphite), constando-nos que se trata de obter privilegio para a 
exploração de lias. 

Já funccionou umo companhia que se occupou em explorar 
as riquezDs do solo da freguezia. e dizem-nos qLle por falta de 
capitaes não proseguio ern seLl trablllho, tendo despendido muitas 
deumas de conLos de réis. Nãu é só nesse logar que se encontram 
as preciosas substancias que referimos, e que em mais de um 
ponto en·cerra o solo do sul de Minas, que offerece tambe1n 
diamantes (Caldas e Garimpos das Canôas), bellos crystaes (Dores 
da Boa Esper~nça), e em Monte Santu, freguezia de Jueuhy, um 
metal br:mco e muvto res istente, que não nos foi possível 
observa r, e cujo nome não nos souberam dizer. 

E nccmtram -se tannbem pedras ca1careas (Lavras, Dô1·es da Boa 
Esneraoça, Carmo do Rio Claro, Ventania, Pa sos, etl\.) ; mar
more; pedras de construcção sem super i1or; excellente argi lla 
para olarias, de nature-za especia l em alg-uns pontos, como em 
S. Gonçalo, onde são fabricadas soberbas telhas, mo,·ingues, etc.; 
steatrite, Y.I~ l gal'mente conhecida pelo nome de pedra de sabão .. 
tabatingas, ócas de côres difftlrentes eni. quasi todas as fre
guezias; pedras de amollar sasceptiveis de serem cortadas á 
ser ra (Venta'llia); as famosas 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 QU asi sn poder approx.ironr dous lados a té se unirem, e muitos 
outros productos do rein o mineral. 

Nag fr e!.! uez ias de Mo nLe Snn to e na fa zen da do importante fa
zrnd eiro .Joaquim Be nto de Carvalho, na Vent:,nia, descobriu-se 
ultimamente nm excell ente barro pnra a fnhricação de louifa , que 
levamos pura o Rio de Janeiro, onde por inte rvenção de ttm il
lustre am igo, conseguimos fosse ana lysndo pelo distincto e nbali
sado r. himico Dr. T. Pelckolt,que nelle reconheceu kaolimde 
exrellen te qualidade. 

Em .l\'lo nte Santo es tá montnda uma g rande fabri ca de louça 
que lla de desenvo lver -se muito, trazendo para aquella impor
tanti ss ima fregnezia o maior e mais perdnrn vel engrandecimento. 

As fontes de aguas mineraes do sul de Minas con tituem 
tambem uma de suas mais preciosas riquezas. Al ém das impor
tnntes fonles dos Poços de Caldas, Ag·uas de Lambary e Ca 
chambú, que são gera lm ente conhec id as, e de que damos a 
analyse sc1enLillca na descripçlio dos Jo g-ares em que ell as se 
encontram, possuímos excellentes fontes acidulas ga zozas em 
Contendas, a uma Jegua da Co nceição do Rio Verde, e nu Cam
bnqnira, á duas le:was da Campanha, que já são muito procu
radas com vant~gem por elevado num ero de doentes, :1ssim como 
as Lli erm aes de Mo nte Sião e da cid ade de Caldns: fe1Te11 s e 
gnzozas no Cn rmo; suppostas magnezianns em Dores dn Bõa 
Esperança, qu e tamiJem não observamos e nem podemos affi rmnr 
si é justa ou não a wa dt•no minnçiio, havendo muitas outras de 
natureza diversa e ainda nào analy~adas, mas que em g<··nd pa
rPcem simpl esmente fer reao, como na Campa_nha, S. Gon çn lo, 
Varg inha, Conceição dos Turvos, Camb ub y. Cllpiv;uy do J>ara izo , 
Ouro Fino, Pouso Alegre, Santa Rita de Cassia , Jagua ry, ALLer
rado, Pouso Alto, Ventania, et.c. • 

(ALUIANAK SUL ~HNE!Il.O PAl~A i 884) 

Minas de cóbre 

•A descoberta tla America com razão devia encher de pasmo 
na11ur lla s éras aos habitantes deste globo; porquanto novas re
vo luções se fizeram em todas élS ca nsas do universo. Viram-se 
imperios de cidadãos ele desconh ecidas raças: estes imperios 
desappareceram, e outros se levao t111'am ·sobre suas ruínas_ 
Muit<~S naçõfls principiarnm a figura r no mundo de nova ma
neira; el e pobres e pequem1s se fizeram opu lentas e gran des : 
enxa mes de povos passa ram os mares, e fund <~ ram brillwntes colo-

-nias: o commercio enriqueceu-se de novos generos, e tomou um 
novo brilho : re~pe ito sas mar inhos surgir<~m do mar; uma 
inundação de pre.;iosos metaes cobrio a face da terra ; novos 
prazere~ de mistura com novos males vieram lambem apresen
tar-se sobre a scena; .tudo, em fim, soJfreu uma revoluç-ão· ou 
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mudança no seu curso ordinario. As sciencias nao ficaram 
tambcm de róra desta revolução . A physica recebeu outras luzes, 
e de salto nos appareceu de um lagar muito mais eminente; a 
mineralogia, como um seu ramo, foi tambem illuminada, e ex
perimentou lambem novas alterações. 

Vio-se este novo hemispherio no todo da sua fi gura externa 
mostrar marcadas differenças , aindu não observadas no antig·o : 
as cadêas das montanhas não seguem já de Poen te 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 n sun superllcie : uma crnsta emllm, pela maior parte de 
terra ferlillissima, o envolve. Penetrando da sua snperficie ao 
centro encontramo-nos com mais um novo metal perreito ; o 
aLUO e a prata parece que querem sobrep ujar as parcas medidas, 
com qne a natureza até en tão repartia estes metaes aos homens : 
os diamantes e mais pedras preciosas tambem vem engrossar o 
monte destas riquezas, e cavalgar as mesmas balizas ; não são só 
estas causas no reino mineral, que~se revolvem o recebem noyas 
mudanças, ou novas observações; o cobre no Braz iJ lambem oife
rece hoje um phenomeno semelh ante. 

Este meta l, que a natureza creou sempre 10 vezes meuos que 
o ferro é no Braz i! se m comparação muito mais do que elle; so
lJeja abastsnça que foi ella mesma a causa dos meus erro~. dando 
por ferro, na minha· primeira Memoria de i799, todas as minas 
que outra causa mBis seriam senão minas de cobre. 

Primeiramente, quando entr·ei a colligir em meu geb inete todas 
estas differentes minas;e as mandei pela primeira vez, á pr im eira 
vista é certo me pareceram to elas el las cobre. Sal:li a viajar á 
fim ele fazer uma maior collecção dellas ; phenomeuo admiravel! 

Vi rochas inteiras, montes inteiros, serranias inteiras, que 11ão 
se formavam senão unicam ente destas mesmas minas. Cami
nhava por espaço de legua s, e o chão não era outra causa senão 
um lastro continuado de cobre. Esta mesma sobej idão pasmosa 
foi causa de começar a abalar-me do meu primeiro proposito . 
Então principiei a ter lembrança que o cobre sempre n natureza 
o tinha proclnzido muitu menos que o .ferro; que este ullimo 
metal era o unico que se observava em grandes massas, em cu
mulo a snperflcie ela terra; c1ue aquelle ao contrario, só se to
pava em veeiros, c sempre a uma media profundeza nas entranha·s 
dos montes ·; reom·dava-me que Reina!, dando liberalmente de 
tudo a esta feliz Capitania, só lhe negara em nome da natu
tureza o cobre : via que todos estes l1abitantes, como por um 
e·spirito de advinho, mas falso, apontavam para estas montanhas, 
e cliziam : Quonto (erTo aqui depoz a natureza 1 E ferro pa
recia com eJ:reito u primeira vista . Do ferro emfim se me apre· 
sentaram estes montes, estas serras; e danclo- Jhes ao depois 
costas, me recolhi absorto com o que Linha observado de tanMs 
riquezas; r iquezas, que nesse tempo maravilharam-me, sup
pondo-as ainda ferro, e que por essa razão estava então bem. 
longe de cQmprehender Lo ela a sua grandeza. 

·~ 
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Pretendi ao depois, por meio de ensa ios di1cimastieos, examinar 
os tlifferentes gráos de riquezas desta s minas, mas nunca as 
qualidades della~, ponruanw nem levemente duvidava de que 
JJoderiam ser minas de fet•ro. Es tes mesmos ensa ios, que deve
riam então desviar· me do erro, fizeram um effei to todo pelo 
uvesso, que foi de confirmar-me mais de atlinco nelle. As muitas 
minas, que então propuz ensaiar e o pouco tempo que me res
tava para isso, sendo já cbegada a occnsião de as remetter, e por 
cima de tudo isto a opinião em que es tava de ·que todns ellas 
eram minas d·1 ferro, todas estas causas concorreram para fater 
crer que não me demorasse nas suas c.alcinações; e desta ma
neira mal preparadas, e calcinadas, e ú pressa passasse to. 
fnndil-as. 

Então, em lo.gar de uma culoíe de cobre, que me deveriam e lias 
da1· , davnm-me constunteme11te um de mate, o qual muito se as
semelha no ferro , e é ;,tLra!Jiclo como elle, pelo hmm. 

Contentei-me com estes mates; pro:;egui nvante nos meus 
exo mes; e desta mnneira foi qu e os mesmos ensaios, junto com. 
a minha já errada prevP.nção, concorreram ambas es tas causas 
para mais me fazerem persi stir no meu engano. 

Pouco tempo se passou depóis de ler feito esles ensaios, e a 
minhn primei ra r emessa de metaes, quando mais devagar repas
sando a vista sobre estas mesmas minas, entrei á duvidar de al
gumas, e repeLindo ensaios mai s escrupulosos, as reconl1eci por 
minas de cobre. l''iz então uma segund a remessa dessas poucas 
minas, que por taes as tinha já r ecoiihec ido. Não pararam aqui 
os meus receios; mas continuando sempre a duvidar ainda de 
outras, repeti ensHios , e des ta maneira as fui reconhecendo lam
bem por cobre . Nes te tempo fui obrigado n suspender os meus 
exames, sendo chamado pelo meu General desta CapHania, e 
mandado por elle á Novn Lorena Diamantina, sertões bravios 
e r emontados de terra habitad3, para assistir aos exames que 
ahi se iam fazer sobre diam ~ ntes , e de uma vez reco
nhecer lambem aquelle terreno, e ver o que nu\is poderia elle 
conter. · 

Tendo em rim conc.luido esta longa peregrinação, tornei á pegar 
no fio dos meus exnmes, e procurei tirar-me d'aquellas duvidas, 
que me dest1socegavam; á final sujeitei a novos ens~ios todas 
as minas, e ainda aquellas das quaes nada duvidava. Que pasmo I 

Vi como por uma especie de prestigio, que no fundo dos meus 
cad.in h os todns es t.as mesmas minas se convertiam em cobre. 
Abt'i entiio os olhos, c desviei-me do errado caminbo, por onde 
me levavam minhas illnsões ; conclui que caprichou a natureza 
em inverter e trastrocar na America as proporções, com que 
em ou~ras partes do mundo creá ra metaes grosseiros sempre em 
maiores quantidades que os prec iosos, prodigando ao Perú mais 
prata, e ao Brazil mais cobre do que ferro. • 

( D1·. Jose VieiJ 'C& elo Cou,lo - WlEMORI A SOBRE .~ S MINA S DA CA Pl 'l'ANIA 
UE MINAS GERAES .) 
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Minas de Ouro 

DESÇOi3ERTA DAS !\!!NAS 

, Ern i.693,Antonio Rodrigues Arzão, natural de Taubaté, em 
S. Paulo, com uma lJande ira de 56 homens, iuternam-se pelos 
sertões, o, depois de alguns rnezes de fatigosa excurslio, che
garam á capitania do Espirito Santo, e Antonio Hodrigues Arzão 
aprese·ntou ao capitão-mór, regente dequella villa, 3 oil.avas 
de ouro, achadas ern Minas Gen.JeR, que, sendo Jogo mostradas 
á carnnra da villa, se maodou fazer duas memorias, Jlcaudo o 
capit:io-mór com uma e Antonio Hodrigues :Arzão com outra. 

Abnste1:idos os aventureiros de viveres e vestuarios, e não 
podendo Antonio Rodrigues Arzão, pnr falta de gente que rt'l
forçasse a sua bandeira, fazer nova excur são nos ser tõ."s, que 
haviam at ravessado, se passou ao Rio de Janeiro e d'ahi <l S. 
P11ulo; e como chegasse muito doente pelos trabalhos po1·que 
passara em t:io. long-n e fali go~a viagem, depois de instruir a seu 
cunhado Bar-tholomeu Bueno, lhe recommendou que proseg·uisse 
na - desc:oberta das min11s de ouro, que as ach:,ria nos cor
regos dos sertões por onde tinha elle e seus companheiros atra
vessado, se pt:eparou para morrer, o ([Lle succede Ll pouco tempo 
depois. 

Burtholomeu Bueno, bem que }Jobre por transtorno da vida,_ 
era homem para emprezas arriscarias, e tomando sobre s i a 
empreza, auxiliado de alguns amigos e ]Jarentes sa be, da villa 
de S. ·Paulo em 1694,, g-u iado pelo rateio que lh e deixaril seu 
cunhado Antonio Rodrigues Arzlio, e en trundo JJelos mattos !'o
ram sahir elle e seus companheiros na se rra de Itaver~va, onde 
se demoraram para prover-se de mantimentos, e no seguinte 
anno de '1695 no 111 em1o de Itaver:1va. distante 8 lcguas de 
Villa Hica, foram enc:ontrndos pelo coronel Sal\rndor Rodrig·ues 
Furtado -e cap itão-mór Manoe l Ga rci a Vulho e oot1·os couquís
tadelres, que internados IJLlSt:ovam pt'ellder e cap tivar os in~ 
di os. 

Por este temp0 jã Bueno, e seus companheil'os, ajudados pelos 
indios qne haviam captivaLlo nos deset·tos de Cae th é, cavavam 
a terra com paus nguçados em bllsca de ouro ; e, a f:dta do 
instrumentos d il:licultava a em-pl'eza, pouco h a viam conseguido. 

A troca que fez Migtlel de Almeida, companheiro de Baf'LhiJ· 
Iomeu 13lleuo, com o coronel St~ lvador Rodrig-ues Purtado, de 12 
oitav.as de ouro achado, por uma clavina , e a venda que fez o 
capitão-rnór coronel _Garcia Velbo de duas indi:~s, mài e filha, 
ao coronel Sal vudor Rodrigues Furtado, pelas mesmas 12 oi ta v as 
de ouro, fez com que aquelle capitão, tambem deixando os com
panheiros, voltassA para S. Paulo; e, chegando em Taubaté, 
foi visitado por Carlos PJ3droso da .Silveira, que, sabendo do que 
se passava nos sertões de Caethé, e do ouro que trazia o am igo 
Manoel Garcia Velho, como tinha aspirações e era industrioso, 
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conseguiu chamar a si ns 12 oitavas de ouro, e, pns~ando-se com 
P. llas ao Rio de Janeiro as npi·esenLOLl no g·overnadoi' Antonio 
Paes de Snnd e, o qun l, ficando muito !'a ti sfeito o nomeou romo 
premio, capitão-1nór da vil la el e Taubaté e provedor dos qu intos 
de ouro ; ordenando-llle que es tabelecesse uma ca~a ele funclieão 
em Taubaté, por se r 0 Jogar ond e os conquistadores dos se rtões 
desen bocaV<l m. 

Po uco tem po teve de vida o governador Antonio P~es de 
Sande, e substituindo-o Seb:1~tião de Castro .Caldas, por carta por 
elle escripta de 16 de Junho de 169õ, remetteu as mencionadas 
12 oitavas de ouro a EI·Rei D. Pedro li, com o amos tras das 
riquezas aul' iferas do Brazil. 

A descoberta, porlanto, do ouro revelado por Carlos Pedroso 
da Silveira e a cons tmcção da casa de fundi ção em Taubaté; 
en lhusiasmando os pauli&tas, os levou aos mais remotos serLões 
em busca de ouro . 

Entre ·os naturaes de S. Paulo .e os de Taubaté, apparecendo 
riva lidade, os desno rteou, e, es p a l h~ dos pelos -vastíssimos se rtões , 
foram descobr indo os mananci~es de riquezas e es tabelecendo po
voações . 

Dentre os aventureiros o que mais se internou foi Fernando 
Dias Paes, qne, atra vessando os sertões do Serro Frio , foi dc
m~ndar o ri o Itamarancliba, e o vadeando para o oriente seguiu 
até a serra elas Esrneralclas, inuicad:1 por Mnrcos de Azevedo ; 
atravessando a passagem chamada pelos indí genas An ilonh eca 
nhuva (agua que Ee ~ome) ou somidouro, onde se demorou por 
quasi 4 anoos, e penetrou em Sn bnri\- bussü (sf rra F~ l p uda) a lllle 
hoje se chania Serra Nt' gra ou d;1s Es mera ldas. 

Fernando Dias Paes roi desamparado pelos seus companheiros 
por causa da dt' mora, eserevendo p~ra S. Paulo á mulher por um 
indio domesticado, para lh e manclu r soccorro, este o trouxe, e 
co m ell e pondo-se a eamin il o, chegaram a Tucambira (papo de 
tucano) e depois á It<~marandiba (ped ra pequena e roliça), atra
' 'essando por sertões incultos, cheg<l!'am ao lago Vupabuss'ú ou 
.Lago Grande , onde suppnnha existirem as esmeraldas. 

Depois de mui tas e trabalhos~s descoberlas, de volta Fernando 
Dias Pnes para S. Paulo, moneu em cam inho junto do Guyache 
ou rio das Ve lhas . Fernarrclo Dias Paes se havia encontrndo no 
so r t:io co m seu gen ro e com cll e 11ndava, ficando portanto, de 
posse el e tudo o que lhe pertencia, corno seu herdeiro, aconteceu 
que tambem se enconu·asso com D. Hoclri go , fidalgo hespanhol, 
quo capitaneava em i688 uma bandeira de paulistas, o qua l lho 
pedindo soccorro, porque desejava passar -se ás minns das esme
raldas, lh'o n5o deu Borba Ga to, a pretexto de j á ter prestado 
conta de turlo a Sua Mageslacle. D. Rodl'igo irnpacientndo ameaçou 
a Manoel de Borba-Gato, e um dos da sna comitiva, sem que 
Borba·Gnto o autorisasse encaminhando-se sobre D. Rodrigo, o 
matou, dispersilndo-se os paulist<IS que o acompanhavam e 
internando-se foram parar as margens do rio de S. Francisco, onde 
se estabeleceram. Manoel Borba-Gato recoioso · de ser preso e 
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castigado, retrocedeu e foi buscar asylo ás margens do rio Doce, 
onde por alguns annos perm:meceu, sendo respeitado dos índios. 
A ausencia da família e o remorso, que a morte do fidalgo 
D. Rodrigo lhe causava, o obrigou a mandar dous indios a 
S. Paulo, dar noticias suas e pedir ::í farnilia protecç:'ío para si . 

Em :1.6 de Dezembro de 1695 havia sido nomeado Arthur de Sá 
de Menezes governador do Hio de Jnneiro, e lhe recommendando 
El·Rei que proseguisse no descobrimento dns minas de o~ro da 
banda <).o sul, não se descuidou da recommendaçlio real, pas
sando-se ás te.nas de Minas. 

'l'endo disto noticia Manoel de Borba-Gato, apresentou-se ao 
governador pedindo-lhe o perdão do crilllf:\, cornmunicando-lhe 
as circumstancias; e fallando-lhe Arthur de Sá r.om alfnbilidade 
lhe prometteu o perdão em nome d'El-Hei; com tanto que lhe 
desse segma noticia das minas que existiam nas circumvi
sinlwnças do rio das Velhas; e, como Manoel Borba-Gato, o 
satisfizesse completamente, para alli se encaminharam. • 

( 13RAZIL 11IS1'0RICO). 

Minas de ouro da Capital 

• Estão as minas oe Ouro Preto e do Morro de bai·xo do tropico 
de Capricornio, em altura de 23° 1/2, e nelle com panca di1fcrença 
ficam todas as min;ts geraes; umas pnra o sul e outras para o 
norte, com mais ou menos alturn. Para o sul ns do rio das Mortes, 
que em proporcionada fantazia estão em 2qo, até 2q, 1/2; entre 
estas e ns minns geraes jnzem algumas de menos import::mcia, 
como siio as de llatiaya, Itaberava e outros ribeiros, que por 
terem menos riqueza têm menos nome. Para o norte 11cam as do 
rio das Velhas, Sabar::í-bussú, Caeté, Santa Barbara, Catas Alias. 

Por todo o matto, que entre e! las h a, couem infinitos ribeiros 
de menor fama e poderão ficar peln mcsmn fantasio em 22° 1/ 2, 
pouco mais ou menos. Mais ao ·norte do rio das Velhas estão as 
do Serro Frio, que ficam em 2f.o 1/ 2, e quiçá menos, onde se ncham 
muitos ribeiros inferiores. Ainda mais no norte estão outras 
minas de pouco porte, chamadas l'ocambira, que ficam em 18 ou 
19° e Lodos os espaços de umas a outras se acham p1'enhes de 
ouro. Para o occidente ficam 3$ minas de Pilauguy com muitos 
ribeiros, quebram muito ouro e ainda o es tão lançando. 

Descobriram-se no anno de 1698 as Ivlinas geraes, as do Ouro 
PreLo as de Morro, as do Ouro branco, as de S. Bartholomcu, 
Ribeirão do Carmo, Itacolomi, ltatiaya, ltulJira; e outras nnnexas, 
e os campos em que se fabricam as Roças. Estus já nomeadas e 
outras muitas mais descobriram os paulistas. Alguns filhos do 
Reino acharam ribeiros de menor valor, entre os já descobertos, 
e o ouro que se tem colhido pelos montes ha IJOucos annos desco
briram os fil'hos de Portugnl com os seus escravos. 

A copia de ouro, que as winas lançam das suas veias, e o 
I~umero das orrobas que dellas se tiram, é quasi impossível saber-se· 
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para poder computar-se ; mas é sem duvida o maior, que costuma 
produzir a terra uns pa r tes do mundo em que o sol as cria. E' o 
ouro ele grandes quilates, principalmente Lodo o que se tira nas 
Minas ge ra es c al gum de dentro do mato que têm 23 quilates, 
23 i/2 c 23 3/ 4, chegando algum a 24. O ouro do rio das Velhas 
os têm inferiores e muito menos o do rio das Mortes , porém 
geralm ente nun ca desceu de 22 fJUil ates. , 

(Rocha .Pi ttt - ll!S'!'OR! A D .l. ,ummcA P OR'l'U GUEZ.I.) . 

M inas d e ouro d e C o ngo Sõcco 

• A' quarenta leguas, pouco mais ou menos, ao norte de 
Vi li a Bica es tá o districto de Congo Sôcco, destinado a vil' a ser 
mais celebre talvez que nenhum dos es tabelecimentos fundados 
outr'ora em Min as Ge raes. Está situado em um formoso valle, 
que terá quatro mi'lhas de comprimento e duas de largura . Sobre 
um elos lados se prolonga um a cordilheira de co llinas auríferas 
cobe rtas de fl ores tHs ; de outro ta miJem es tão collinas , valles e 
pas tagens. Ao longe avistam- se mon ta nhas mais elevadas, que 
parecem cingir o distri cto de uma barreira circular : pelo centro 
do valle corre um rio. Sómente no só lo banhado por esta tor
rente se procurava primitil'amente ouro : nas margens do so
bredito rio se encontram vestígios de antiga s explorações. 

Parece que o primeiro mineiro, que nes te distri cto se estabe
leceu, foi um Portngnez ch amado Bittencourt, que começou, 
pelo anno de :1.7~0. com a sua propria mão a cavar o sólo; em 
pouco tempo ajuntou uma fortuna consid eravel, que deixou a seu 
sobrinho Manoel da Camara , que a seus filh os transmittiu a sua 
propriedade : porém, por costumes de indolencia e di ssipação 
mui communs aos minéiros, Congo Sôcco cessou de ser pru
.ductivo entre suas mãos ; de sorte que a propriedade foi com
prnda, ha pouco mais ou menos 25 nnnos, por um capitão mór, 
chamado José Alves, qne pot· ell a não deu mais que a modica 
somm a de 9.000 cmzados. 

O novo proprietario ern mais activo, a sob1·etudo mais indus
tt·ioso que seus predecessores. 

Ao primeiro exame entendeu que não se havia c.hegado ainda á 
ve rdadeira origem elas riquezas, que a voz publica dizia exhaus 
tas . Procurou na base das colinas, e em um di a, depois de di
versas pesqnizas, achou um fragmento de ouro en gasta~o. em 
uma pedra mi c11cea fen en. Desde es te momento , adqmrm a 
inteira certclzn de que suas prev izões não o havi am enganado ; 
e neste mesmo distri cto, desentulhando a superficie, descobriu 
grande quantidade de metal misttll'ndo com terra. E x: plorada a 
collina foi tal a abunclancia elos productos, que em continente uma 
aldeia se fundou no lugar dPserto do Gongo Sôcco. 

Esta aldeia constou no principio só de pobre gente, que ia 
lavar o metal rejeitado pelo proprietario, no· que encontrava 
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ainda um lncm razoavel, de sorte· que o estabelecimento offereceu 
em breve um aspec to de verdadeira prosperidade. 

Em 1818, os tJ·abrilhos começaram a ser diri g idos segundo nm 
systema mnis L em entendido, c os prod uetos cbeg:m1m a um al
ga risll]O nté então imp1·ev lsto; cl.e modo que affirmam CJ Lle em1824 
o capitão José Alves não recebeu menos dr~ (180 arrate is de ouro. 

A companhia Imperial dns .M in:ts do nrazil , in st ituída em In gla
terra, ouvia necessa riamente f:tllar dos magn íficos res ultados 
desta ex ploraçi.io ; em consequencia do que n ão hesitou em 
mandar M. Edward Oxenford com alguns mineiros babeis para 
examinai-as. Isto succerlia no anno de 1825, e o seu rel~tor i o foi 
dos mais favoraveis; nelle se referia que as minas dtl Congo Sôcco 
haviam sido exploradas co m mais habilidad e do ~1ue ordinaria
mente se observa nos trabalhos de mineração no Brazil. 

Além di slo, as experi encias feitas em presença de l\'I. Trego
ni.ng, excell ente min eiro prutico, haviam produzido r es ultados 
mais maravi lhosos talvez do que ao pr inc ipio se esperavam. Não 
foi precizo mais para provocar uma decisão. 

Como acaba mqs de dizer, tend o as pessoas enviadas pela com
panhia podido fazer o seu relatorio, depois de um exame de 
visu., propostas fnr;,m em con ti nente feitas ao propricta rio. Exa
geradas pa recera m as pretenções do capitão .Tesé Alves ; porque 
ntio pedia menos de 90.000 libra s sterlinas . Depois de algum a 
altercação, concluio-se em fim o contrato por 70.000 Jihras es
terlinas. Uma peti ção foi então apresentada ao Imperador para 
que sa ncionasse de novo a licença obtida em 1824. · 

Nesta época tomo u a Companhia o ti tu~ o de Associaçcio ImlJerial 
elas minas do Bmzit . » 

( Jilernand Dinis - RISII'ORTA no IH,AZH~.) 

Extracto de uma carta del\'I. de L . .. , com data de 1. 0 de Ju lho 
de i839. -

·Seis semanas que passei em Gougo, sob .o tecto hospital eiro de 
M. Durval, me puzeram em es tado de adquirir imformações au
tll enticas sobre a origem, nugmen~o, administJ·ação e futuro des te 
estabelecimen to de minm"ação , que só por si va le a pena que se 
emprehenda n viagem de l\'lin:ts-Gcraes. Esta ca rta não será se 
não o r esumo do que diz r espeito a es t.a vasta empresa. Limitar
me - hei a dar conta do que vi e rlo que pude a prender nas m in lus 
conversa~.:õe~, com o diretor (ch.ief commissioner) e com as pessôas 
ligarias ao se rviço da comp:tnhi<l, que , tod(tS á po1·fia, se empe
nharam em s~tisfazerás minlw~ perguntas e guiar-me em minhas 
pe;.quisas . Algumas notas ex plicativa; sobre o modo d11 exp lora 
ção e sobre os d iversos processos empregados ptlra a lavagem das 
substancias auríferas compl etarão este curto esboço. Ignora-se 
a época precisa do desco brimento da mina de Gongo-Soco. 
Na linguagem dos indígenas, Gongo-Soco significa litteralmente 
Caverna cl.e Ladrões. Existe no paiz uma tradição qLle, cem 
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annos atraz, numerosos bandos de negros rebellados infestaram 
a comarca r: depositnra m suas tnmndias n 'uma cavel'lln natural, 
CJUP. se acha no jardim da Casa-Grancle, residenci<~ do directo1· da 
Companhia. Us I ucros considerave is qne os faiscado?·es (1) Liravam 
do so lo b;m h.".do pela torrente do S occon•o deram uma repLl
ttiÇân de r iqueza a este lugar . Até o presen te, as margens desta 
cnrrmte de nguas apresentam os vestígios de antigas Javagens . 
Entretanto Gongo-Suco era t:io pouco conhecido no fjm do seculo 
pas>ado, que não estava des ignado em nen huma das cartas da 
proviucia. 

Um chamado Camara, que era propl'ietario della, apreciava tão 
pouco o seu valor, q.ue vendeu Gongo pela modica som ma de SOQ 
lib. st. ao guarda -mór genll das minas, José Alves da Cunh;,1. 

Muito pouco tempo antes da morte deste ultimo, dous negros, 
remon tando successivamenle os al luviões amiferas do regale do 
Gongo, descoiHiram, em 1.817, um grosso fragmento de ouro 
quasi mass iço de peso de cinco libras, embu ttido n'qma pedra 
micace~ ferruginea . João Baptista Coutinho, depois Bilrlio de 
Catas Allas, (2) que havia successivamente desposado duas filhas 

(l) UArscAnon.,s. São des igna das assim ns possoas quo so occupam da la
vagam das subsLanc ias aurifo!'as nas mar·g&ns o no alveo dos rega tos o torronlos. 
Esta os pccio do indusLriá ó rnuiLn pouco lu ol'aLiva, o ra1·as vo'zes onriqneco 
aquc ll os quo a olla se ootr ogam. Fct isca1lorcs Lira sua origom do {anca. · 

(2} o UARÃO oe CHAS AT.1'AS. AI hi JLor ia deste hom em ó ba s ta nLo singular. 
E ll c om sacrisLão na a ldêa do Cata" AILas. Tendo ller·dado uma pa 1·to da mina 
do Gongo o LonUo U:' tii'Pado o rost) da propritH.larlo, n~o u immonsam onLo ri co . 
A Pl'us pcridado o JUl gando inosgot<Jve l a s ua mina, prodigai1Sa1a o ou ro à mo~ 
dida que o cx Lrahia da lo ra. Sua 111 ania. ora maravilhar a Lodo o nrunl1o por 
sna s ri uozas . Em sons ba.nquolos, sua. fu!icidado consistia em quebrar tudo o 
quo havia do fra g il sobro a mesa.., afim do tur occasião do ostentar no dia .so 
gninlo nova baix.el la elo porcelana o de çryslaos. Eslodnutlo mandou urp dja 
fazer alrnondogas do nma cspoc io nova: oram avelãs oxlravagnnlos do ouro 
massi ço quo di sL1·ibuia na sobremesa por sous numoro~os conv idados. No Lompç 
do sua prosparida do além da casa de Gongo, ollo poss uia bulias ros idencias 
que ou vi om Cao Lé, Ouro-Proto, Sabará, :SaotL Luzia , B nm ad o. Sous admi
nistrador·os tinh a m ordoll] do cnnsorva r mos a. f1·anca.. Faça-se uma idéll das 
co ntas quo choviam sobro o huão no fim elo anno I Não viajava sonão oscolLado 
do uns qua l'o nta papa-janLnr·oo o adu ladores por quom pagava as dospozas. 

Na or.casião da primoira viagorn do lrnporador· D. !'cetro f a Minas, foz mimo 
a Sua Magostad e do uma haixolla do ouro massiço. A paixã o elo gosto não 
suffocou nello a da s honras . 

El lo pagou muito omo pa1·a sor· fe ito di gnitario do Imporia. Tendo sido api'Ç• 
son Lado ao Jmpora.dor, osLo príncipe lh o perguntou sou nomo.- João ~aptista 
Forreira do Souza CouL nho, respondou o ricaço.-Ma1s comp ri do ó o nomo 
qu o a pessoa, rep li cou o lmpontd o1· ; pois o aspirante ás !lJ'andezas era do osLa· 
tura muiLo baixa. Para conso lai -o dosLo dito D. Pod1'0 o nomool! Barão do 
Catus Altas. Era um sorvedour·o do dinhoiro osLo CaLas Altas. · 

O dinhorro qu e obturo da vonda do Gongo foi ga>IJ bom doprossa. Teve 
ainda a fulidda de, si nss im so póJo chamai' a. faci li tla.do do fazer novas )ou
curas. do rostabolocor su"' fortuna , comprando por nma bagaLolla (Ires cooLos} a 
ri ca mina do Maca huba sJ d'ondo oxtr:.lhiu muiLo ouro, antes do rc\·ondcl-a, 
po 1· preço muito olovado, a uma companhia ingloza. Suas repelidas o~traya .. 
gancias acaba1·am por ar ruin al-o COllip lotamon to. 

Mon·ou do paixão uo moz do Maio uo P'ose nto . anno ( i839 ), pohro c tlovomdo, 
por. assm1 drz or , por· sous crodor·os . Sou fililo un 1co bab1La uma bo rdado porto dli 
Caoté, quo lho forneco apena; com quo subsisLi 1·. A historia do Barão do CaLas 
Altas é, ponco mais 011 monos, a · da mó r parto dos propriotarios elo !Jlinas D'l 
província do Minas 6oraos. -
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do guarda-mór geral .José Alves, dirigia os bens ele seu sogro, 
que era ao mesmo tempo seu cunhado, tendo de~posado om seg un
das nupcias a irmã do barão . Ell e conservou secreto o descobri 
mento dos dons negTos ; e, pensnnclo qu e o rrag·mento de ouro 
havia sido des tacado da porte superior da montnnha, fez diver~ a s 
pesqllisas que o levaram até a superfice aurífera da camada 
actual de Gongo; José Alves morreu em i818, c o bariio do Cat!IS 
Altas, de iuteudente que era desta mina, se tomou JlOI' usurpa,~uo 
proprietario <lell a, pois qu e dispoz a seu sniJor dos redditos sem 
prestur conta alguma a seus parentes, que eram seus coherde iros 
No es puço de oi to annos, eHe ajustou, seg- undo o mcLIJOdo bras i
lei ro, talho aberto, ('i) sommas imm ensas que se podem nvaliar ern 
varias milhões de cruzados. Hurante uous.nnnos, ext.ra lliu, Lermo 
medio, quinze libras de ouro por dia. Jul gando esgo tada a mina 
de Gongo-Soco, (2) o barão de Catas Altas vendeu-n pela som ma de 
90:000 lib. st. á Companhia ingleza Imperictl Brasilian ll1ining 
Association. Esta companh ia se tinha formado em 182~ na occa, 
sião da grande mania das especu lações das minas; se ll cap ilal 
consistia em 31>0.000 lib. st ., representado por dez mil acções de 
31> Hb. st. cada uma. 

A propriedude de Gongo comprehende uma · ex tensão de tJ'CS 
milhas e meia em larg-ura c. quatro e tres quartos de compri 
mento ; es tá _situada n'um bello va li e regado pela torrente elo 
Soccorro, CUJas aguas, constantemente lodosas e amtlrclladas, 
attestam os trabalhos e as lavagens das minas . 

Collinas cobertas de flores tas e de pastagens formam ao lon ge 
as raias des te profundo valle. Antes de fazer esta acqnisição, a 

(i) ·rALno AuBnO (mina ,·ar-iio de talh o abert o), t •·aua iiiO om cóo abor:o, quo con
sisto em corLu.l' os morros porp.:md icul ;umoo to a.o so lo, atli i!. hoga r ~s o ao out·o q no 
o llos contê m om son soio. Nada. ó ma i ~ tris Lo q tLu o aspe cto d Jssos mol'l'o s rasgados 
om todos os sontido:; pe los traba lhos dos ant igo.; mineiro -" . 

(2) A companhi a do Gongo-Socco ó a nni ca qne Jl'l!ja !lO govo 1·n o don • po1· coulo do 
producLo da min a.. As companhi as in g lczu s 110 Cocaos, CoLa B1·anc:a, Morro das 
.A:ntas o Ca ndo nga não pa g am son ã o cinco po r conto ; o. li o Moi'I'O Ve lh o os l.á Lax ada 
om W por c onto. A Lé o anno passad J, liOil i!O pagou.2l p o1· co nLo . Os p re üocosso ros !lo 
M. Dnval n cara.mmallog i':L UO S 0111 so u ; 03forço; pa r a co m o go vorn o impe ri a l, 011 
por careco rom de habilidad e 011 do esp irilo el o co noilia ção, ou JlOI' te1'0111 o fi'J ntlid o 
n. vaid ade nacional, fazen do do uma qno.3t5o puramonlo judicinl'ia nm negocio 
J)Olitico_, no qua l ameaçara m quo fadam inLorv i1· o govc 1'no b1·itanni co. O di 1·oc.Lor 
actu a l dovia por conseg uinLo lmba lh a r so h1·o uovo Lorron o o começoLL JlOI' gl'il ngen l' 
as bons dis posiçõo:J da assomh lú;t p1·ov incia'. Segnro de scn conson lim onlo 1 nrio 
em Hl37 ao lHo do Janoirn pan1 so l;ciLar das c"Jm aras um a I'Cd ucção de ifj po1· 
conto. A camara dos dopuLados annuin a esta I'C :lur.çã.o, mas o sonarlo a rocusu u c 
adotl ton um a omonda quo sO re duzia rlu c in co JlOI ' r.cnLo os rJiruHos <ruf3 a compan hi a 
Leria do pagar para o fntnro . EsLa eme nd a. obtovo ro,·ça do loi, o, em voz tio 25 por 
conto, foi por c :J nsog uinto a companhia taxada em 20 po 1· ce nto. j)O ill~O saLiF-f l! il.o 
deste rosultado, M. Du vu l tomou a I'C l i l'.\1' sou ped id o . 

Obtendo scg tLn da voLa ção fa vo,·a vol da ea mara dos rlc pnLa dos, cll o t i nh a cor Loza 
do tornar o sen ado mais Ll'aLavct. No em ta nto os ll'a.b a lh os, Oi! antas as l e ntoí".as da 
sessão d e i 838, imp odi l'am a cama l'a b11ixa d o Loma r e m con ~ irt e ,·ação a n ov:~ 
poLi ç~lo da compan hi a. l~' oi sómc nLo nos uiLim os dias da sessão quo a com mi ssão 
dou o son paroco1'. Es Lo doctunonlo ó inLei m.me nLo favornve l â. companh i a, o ó .de 
p1·csumir qu o, u o docurso da sossão do i 839, a aasomblóa go rai logi slati va. h a do 
sa~ccio.n a .. um;L rodu cção conformo á s LI·ic. ta jl1 sLi ça. o cio accô L·do com os vo1·da ~ 
do 11·os lHLOI'Osses do Lh oso uro o co m os da provi ncia do Minn s . 
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Companhia I. B. M. A. poss uía os domiuios de Antonio Pereira 
e Cal a Preta, perto do arraia l da In feccionado . Cada uma d·~s ta s 
propriedades é tão ex lensa co mo Gon go, e ambas tem grande fama 
el e r iquezn : porc1n é sómentc quando a Companh ia obtiver da 
assem bl éa legislati vu uma rcducção de diteitos, c for NJuip~ r a da 
aos dire itos, pa ,;ros pelas outras compa nhias,que se poderá occ upa r 
dn exp loração de Antonio Pe1·eira e Ca ta Prela; explo ração des· 
pendi osa, vi lo a llULurezu do terreno e o curso das aguas que 
correm n'um valle profu ndo e estreito. 

Desde i 826, os t l'a b a·ll ~ os ela mina co meçaram em profundidad e 
c rea li ~a r a m logo rts es pera nças dos accionislas. 

No cur to es paço de doze ann os , esta mi na ext rao rdin ur i.1 ren
deu ma is de 30.000 lib ras de oLuo, perto de nm milhão de 200,000 
lib . st. O governo brasil eil'o teve por sua pa rte deste grande 
total, pci'Io de 2.000 con tos, 250.000 lib. st. como direito prov i
ni ente do prodncLo da mina. e 120 contos, 15 .000 lib . st. como 
direito de expor tação. Pod e-se ava lia r em 2.000 contos o dinheiro 
gas to pela Companh ia na província de M:inas . Os accionistas que 
paga ram 20 lib. st. por acçào, para a compra da propriedade e 
despezas ma is urgentes da exp loração, nã~ só foram embolsados 
do dinheiro que adian taram , como ob ti vera m 10 lib . st. de 
be nefi cio po1' acção . Demais, a Co mpanhi a possue um capital de 
reservn de 50 .000 lib . st. panl" os casos imprev is tos . Tambem 
devem se r metti dos em linh a de conta os edifl cios de pedra, as 
mac hinas, o tet'l'cno, o gado e mais el e qnat1·ocentos escravos per
tencentes á Companh ia . E: ve rd ade que es tes bel los resullados 
siio cornpnlilos á custa <le enorm es gas tos , porque as despezas 
des ta exploração não so elevam a menos de q,5 .000 lib. st. por 
anuo, não comprehendidos os 20 por •;. pagos ao governo sobre o 
producto da minn. O num e1·o dos emprega dos é' co nsiderav cl e 
foi prec iso n signa r gr:mdes snlari os para decidir pessoas intülli · 
genles a virem es tabelecer-se nes las solidões . Um mineiro ordi
nario recebe 8 lib. st. por mcz . E' justo accrescentar qu e a ca 
reza é cxcess i,rn n' um paiz onde o tranporte dos generos é feito 
:ís cos ta de IJe ·ta s, e ond e, nu estação das cllUvas, as esiT<ldas 
tornam quas i imprati cave is . Póde-se avança r, sem ser tachn do 
rl e exageração, nestes ui ti mos dez mmos a mão de obra q uasi 
clnplicon de preço em Go ngo. 

De outro lado, pa ra os trabalhos cb mina se rem leva dos a grande 
profLmdidacl c, (!) uni co meio de se obterem resultados impor lan· 

(1} Os Lmb:t lhos da mi nn. do Gongo-Socco Lüm sid o lovndos nl!l :;~ LoJ>: a3 üo 
Jli'O fnnd idado: oll n so os londo de lósto a ocsto n ' tlln compri monlo do 435 Loozas. 
,\ fo rm ação de Gongo ó u n1.1 cam ad a. fri avo l el o f a lTO rn!cacoo ardosao , o so cham:t 
na linguagem do .Jl;lÍ z J acOi in.qa (fol'l'o oli6isln melall oido) . As mn~o ri a s com
pacta s qno con Lôm ou,·o , c mnilas \' OZ03 fr ag mont•1·a d'' volum a consulo1·avol , o 
chegam ;, supo rli cio em caixas fochatlas com c:ulend os : um~ das chavo s está 
nas mãos rlo eapa laz do sa1·viço , o a outra so acha om casa do Olll Jli'Cgado que 
ostá onr.a l'l' og ndo do vig iar a lavagem do meta l. Estas substaucias so li das, de pois 
do l1·itundas por esc ravos arm ados do massa ' do ferro, sã'o àbt ri bn iuas po r uma 
duzia do la r ado iros quo estão co ll ocndos com balóas no pé do grandes ta nques 
choios do agua (batón, o; pccio de cscudolla ou gamolla , ordin ari amonlo fei ta do pau 
vr rm olh o c odo ri fo ro chamado eo d•·o) . 'l'onninadn n operação da lavagem, o ou1·o 
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tes, foram necessar ias florestas intei1·as para se escorarem as obras 
subterrcmeas . Como a fot·maç:io aUJ·ifera de Gon go é um com
posto de substnncias molles, são por conseguinte mui rapidos os 
progressos dos mineiros; mas pnr<t que não haj a in ~enupção 
em seus trubalhos, é indispen S<IVel que sejam pmtegidos por 
vigamentos. De tres em tres annos , apezar da dureza dns mndeiras 
brasileira s, devem esses vigamenLos se r renovado~ , por cama da 
h umidade que reina nas ga lerias do escoamento. Por isso a mnior 
parte das mádeiras, nos nrredo1·es immedi:1tos de Gongo, j:í foram 
destrui das, e a Companbin foi obrigada a comprar :florestas 
a grande distancin da mina. Essas mesmas Hores tas estão 
ence tadas, e não tardarão a ser devoradas pelas abobadas e ga le
rias suiJterraneas . A f<iltn de madeira se faz sentir em todos os 
Jo g11res onde es tão estabelec ida s Companhias de mineração E' só
menteemquanto a mina de Gongo eontinuar a ser rica que a 
companhiu poderá fazer foce a contractos on erosos . I-Ia muito que 
se deveria ter pensadu em se fazerem de alvenaria ao menus as ga
lerias de esr.onmento. A es tes gn tos enorm es se dfwe m Lambem 
juntnr as ladroices que se commettem nns explorações; nenhuma 
vigilancia seria cnpar. de acabar inteiram ente com ellas . Nas 
minas de ouro, sob retudo na de Jncutingn, se ria prec iso que a 
cada mineiro, ao sah ir da mina, fosse es tri ctamenLe revistado ; 
como semelhante revi sitn se não pr:1ti cn em Gongo, res ulta d'alli 
que, nos tempos du grande propri edade da mina, mnilos empre
gados subalternos ajtmtaram fortunas coosideraveis . Agora ou 
por estar a mina menos rica ou por se r.m elhor a moralidade dos 
mineiros, ou por ser maior a vigilancia dos c;qJntRzes d<IS minas, 
é fa.;to que as ladroices se tem tornado infinitamente menos 
frequentes . Entretanto ainda se encontra ouro de Gnogo a 
comprar no Rio dt- .Taneim; o que provaria que n fl o cessa ram de 
todo os meios illieitos de ganhar dinh eiro. 

Nada é mais desigual nem mais variavel que os productos da 
mina de Gon go. Como diz muito bem o clirector <ICtua l : A blotv 
of the pie/c may tu1·n the way (r·om poverty to wealth, uma enc.bada 
póde de um pobre fazer um hom em opulento. A mina tem varias 
vezes rendido mais de cem libras por dia, e no dia seguinte 
:1pen~s se podiam extrahir tres ou quatro libras. Eu mes mo fui 
testemunha ocular de uma des tas viciss itudes . O.s prodnctos da 

qna fica no run tlo das batôas ó deitado n'um prato do co bro : dop a is do tor sido 
sccco ao rogo o pesado, ó ont•·cg uo a.o ca. ixa., quo o oncorra em saccos do co uro. 
E stós saeeo J ~ão po1· sou tn•·no mctLiclos n' uma caixa so l ida do rorro, q •w so ac ha 
em •·oti r11 Oi'Culto tl.a chancoll a ria rio di•·octor. As sub:;ta ncias mono s ri cas do 
j acotinga chogam á. su pe rficio o1n ba1Ti s , o são OIIYi llllas om CUlTOs 11ara a ma
ehina, on do são reduzida< a piÍ. De pois rJo lo•·om pa3sarl.o po•· cao oJ abortos 
rovos Lidos d o polles, polos q unos so <lil"ige uma. cunonto de " "u " , com eçando 
:t. faz o r uso do procl!sso do ~unalgama. po1· meto do morcut io quo, misturado om 
corta quant itl ado com as subsLan cws audroras, no cabo ao alguma; horas dosLaea 
o ou ro de Lo das as partos do moLal que lh o são oJL•·anltas . 

Por moio dosLo processo sorá in to i.-amonto dcsnocossaria a lavagom dn moLa!, 
o as massas trituradas pola3 maehinas não Lo1·ão mai s precisão do passar pe los 
canos abe r tos o pe la operação das baLêas quo oeeupa nceossMiamenLo muitos 
braços. 
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mina, no decmso de Novembro passàdo, foram bastantes insigni~ 
ficnntes, isto é, o ouro extrah ido da nlina e o producto das ma
chinas se el!3varam apenas a tres ou quatro libras por dia. Por 
isso, na occasião da minl1a visita subterr:anea, a 30 tle Novembro, 
J1quei maravilhado de ver extrahirem -se, no espaço de quatro 
horas, vinte libras de ouro. D'alüa dons dias assegu raram~me que 
a veia não tinha correspoodido ás esperanças que fizera conceber. 
Dopais dessa época, os procluctos continuaram a ser mais consi. 
cleraveis. (i). 

Em i82ti, Gongo Socco era um rnisenwel arraia l, a,rrora é uma 
linda aldêa européa que conta mais de mil habitantes li gados ao 
serviço ·da companhia. Duas igrejas, uma clellas cotholica e a 
out ra pr:otestante, SU[Jprem aos misteres esp irituaes desta popu
la ção. Os protestantes não têm até o presente tido motivo ele 
mostrar~se satisfeitos dos pastores que lhes tem sido enviados de 
Londres. 

O ultimo sobretudo, em vez dé se t· ministro de paz, trouxe a 
discordia á pequena colonia . 

Queria por furça pregar contra o catholicissimo: foi sómente 
suspende.ndo-o de suns funcções que se conseguia restabelecer o 
soceg-o. em Gongo. Não é de theolog-os e rheluricos que carecem 
(:)St;~be l cc imeptos lan\!nclos soiJre um so lo est rnnge it·o, e sim de 
verdadeiros curas de campo, que por suas virtudes dêm bons 
exemplos a seus COlllparochianos, e por sua.s palavras cir
cum~pectas e comportamento conci li ador consigam a estima 
daq ue ll es ~ue pertencem á religião dom in ao te. Um systemn de 
patronato influe muiti>simas vezes smbre a escolha da junta di
rectora e1n Londres: este sys tema J.!ern icioso, sobre tudo quando se 
trata de ecc les iastic.:os, deveria ser inteiramente posto de parte. . 

E' preciso ter estado em· Gongo pura se fuzer uma idéa do!) 
embaraços e intriga que póde suscitar numa cõlonia pac.:ifir,a um 
homem de espírito inqui eto, turbulento e mal intencionado. El' 
clifficil lutar com vantagem contra a igrrja, quando, para evHar 
um incidente escandaloso, não se quer fazer intervir a policia 
loca l (2). 

'l'odus as pasas de Gongo são de pedra, e a rnór parte clellas 
rodeadas de lindos jardins. O hospital é um ed ificio espaçoso, 
hem distribuiclo·, que, em caso de necessidade, poderia conter 
cem camas. i\iiio vi nelle mais de quatro a se is doentes ao mesmo 
tempo, e esses mesmos em r.onsequencias de contusões . Esta c ir~ 
cumstanc ia fali a a favor da salubr idade do clima do Gongo e da 
maneira humana por que são abi tratados os escravos e os 

(·1) A 8 do Janoi,·o de :1839 a mina prosog~iu om sous t1·alJalhos eom novo 
vigo1·, o rondou no:;so dia 2;) libras do OUI'P, no dia soguin to dou sóinonto 
ont:o libi·a.s ; nos sub:;oqucutos , os p1·oducLos continuaram ,a set· muiLo mo
noras . 

(2) As eompanh ias inglozas rocoiam os ataques da imprensa , o tê m ropu
gnancia a plúitoar perante os tribunaos : pua ovita1·om a publicidado proforom 
compos_içõos am igavois, ombora dovan1 ollas cu sttLr-Jilos g1·ando> sacrificios po
cnolanos, 
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obreiros livros. A casa do dit·ector é g-r:mde e commoda : podia 
estai' mais bem sitund<t: a hospi ta lidade que nelln recebem os 
estrnngeiros é proverbial na pi'Ov-ineia. Um sy tema ele ordem e 
de regularidade coustante preside i1 lodos os ramos desta admi
nistrnç5o . O directo1· actual desenvolve um zelo, talento e activi
daclc superiores a lodo o elogio. 

Sua administração seria ainda mais ri ca em resultados, si ell e 
não estivesse obrigado a vir todos os annos 30 Hio de .T;mciro 
aflm de sollicitar, durante a sessão legisl3tivn, uma reducção de 
direitos. Por mais bem montada que esteja uma machina, com o 
andar do tempo as rodas se rese11Lem ela ausencia da for.ca motriz 
que põe tudo em acç5o. Todos os dias os chores das diversas re· 
partições vem ás 9 horas e meia á chancellaria, que se ncba nas 
lojas da Casa Gramle, fazer seu relataria ao director c receber 
suas ord ens. Tudo se faz por escripta para que não possa haver 
duvida ácerca elas verdadeiras inteo sões da autoricl11de. Um livro 
contém as inslrueções que chegam de Londres e as que o director 
jul ga necessario promulgar debaixo ele sua propria responsabili
·dade: cada emp regado toma conb.ecimento dos Lt;ecbus que se 
referem á repartição de que elle l'az parte, e assigna seu nome ú 
margem. 

Outro livro é destinado ás olJservações e pedidos que cada 
funccionario julga deve r dirigir: o directot· as toma immediata
mente em consideraÇão o dú por escr ipto sua decisão, que tem 
depois força de lei. 

De seis em seis mezes, a junta dos directores, que res ide em 
Londres, publica um relalorio sobre a marcha dos negocias e 
sobre as operações das minas. 

Não posso co ncluir melhor este bosquejo que citando aspa
lavras de um homem de intelligencia que res idiu muito tempo 
em Gongo : -.It is a finely ?·e_qulatecl lJiece o{ maclúnery, which has 
clone its duty well, a.nd wW to ct ll a]Jpeamnces lo1u1 continue to 
elo so, and be a sow·ce o{ profit to the awners o{ this valuable 
propetty. • E' uma machina muito bem montada, C[UC trabalha 
optim <Jm ente, e, segundo tod a a apparencia, continuará a ser 
longo tempo um manancial de lucro pnra os possessores clflsta 
rica propriedade. • 

(JD1t?'?Wl lles D Jbcbts .) 

1\'Iinas de ouro do Mot~ro Velho 

• Esta celebre mina que caracteri sa o e t11do actual da exp io· 
ração do ouro no nr·azil esL:i siLnada acerca el e 12 Jeguas N. ·lflJ, o. 
de 01.1ro PreLo, no arraial de Congonllas de Sabará. 

Por ahi passa a e~tracla qne da capital da Província conduz á 
Subar:í, costeando o rio das Velhas depois de transpor o cullo da. 
cot•dilheira divisaria en tre ns aguas que vet·tem para o S . Fran .. 
cisco e as do Hio Doce. 
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A' direita e esq uerda vêm-se collinns sulcadas por grandes 
fossos abert~s pP.Ios mineiros do secul.o passado; ahi se acham 
gmpadas as minas de S. Vicente, D. Hita, Santo Antonio do 
llio Acima, cujos ullimos vieiros ainda virgens vão se r em breve 
atacados pelo nlmocafre e re velar ao mundo as riquezas que lhes 
nttribue a opinino publica, e emfim o Morro Velllo, occulto no 
meio dos ultimas contrafortes da Serra do Curral que vem morrer 
nns margens do Hio das Ve lhas. 

O ar de P'rosperid11de do aTrainl de Congo nlws de Sabará, a 
animação rel ativam ente grande que reina nas ru ::ts , os carros 
cobertos do pesados madeir·os, as muitas tropas qüe a atravessam, 
tudo nnnuncia a proximidade de um róco do vida industrial, e 
um centro de actividade e trabalho. 

'l'ranspondo a har'reira .que cerca a immensa propriedade onde 
estão estabelecidas as machinas e as habitações dos i.200 operarios 
empregados nos trabalhos, nos acharemos immediatamente num 
mundo novo e interessa nte. 

Não nos encommodam o fumo, o pó negro, nem o sibilo da 
machina de vn[:JOI', apanag-io das fabricas modernas; ainda não 
reina o vapor· no l\'Io rro Velho ; a agna, c.ahindo em cascata sobre 
eno r·mes rodas de alcatruzes, é a unica força motriz empregada. 

E ' o ruido de casca tas e pilões que nos gu ia pBlas nlameda s de 
um elegante jardim onde se grupam as habitvções dos empre
gados e operarias da companhia. 

Ao redor serpenteinm regatos qu e tr'n nsportum um pó negro 
com palh et:1s scint illantes e ligam os alpendres onde noite e dia 
f05 pilões trioturam o minerio aurifero. 

Segui nclo os wa_q.ons de transporte daremos numa enorme 
aberLLlra, donde a cada instante sobem grandes toneis cheios de 
quartzitos pyl'itosos aUI'iferos. 

A camada dessa rocha é qua si ver ti cal e já não é atacada na 
superficie; vai encontrai-a embaixo um poço que em 1.875 tinha 
193 braças lle profundidade . 

Bastam ~ l guns momentas para ga nb11rmos o fnudo sem a menor 
fadi ga , se nos colloca rmos na oaçanzba que va i buscar o min crio ; 
si, porém, quizermos evitar qualquer perigo , desçnmos ns 60 es 
cadas que ligam o fundo da mina á superficie do solo. 

Nos veremos num saliio immenso de lt20 pés de comprimento 
sobre 324 ele la rgura (1875). · 

As paredes ela dire ita e esquerda, o chão r. o tecto são minerio 
aurífero; 20 a 30 aperarios suspensos aos flancos ela roch3 mar
tl:lllnm sem cessa r as brocas que perfuram a rocha. 

Dentro em pouco inflammam-se os t:artuchos de dynamite, e 
com ruido estrondoso sa lta a rocha com es tilhaces sob a 
influencia dessa substancia explosiva que de direito se vae sub
Hli tnindo á pol v ora. 

O ~ t· abalho mais despendioso e longo é sem duvida o do ope
raria que abre o orHlcio onde se deita a substancia explosiva. 
No Morro Velho acaba de introduzir-se um aperfe içoamento 
notavel; já em 1875 cuidava-se do estabelecimento de um perfu-
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radar mecnnico de systema analogo ás gnmdes machinos em
prega das na perfuração do Monte Cenis e que boj e produzem 
resultados wuito vantajosos nos traballws dJ S. Gutllardo. 

Em parte alguma 11pparece o metal precioso, e, sobre alguns 
casos excepcionaes, vem tão intimamente m_i sturado com a rocha 
matriz, que é preciso muita attencão para distinguir c:om a lente 
algumas palhetas excessivame nte tenues ; openrios que abi tra
balham ba muitos annos podem nunca tel-o vis lo. 

No entretanto ex i s t~ ouro; a analyse dos chimicos e as expe 
riencias nos pilões revelum a presença de quantidades notaveis 
desse metal; as inform ções que colhi me levam a attribuir ao 
minerio a proporção média de 8 a 10 oitavas de ouro por tonelada. 

Resta ex tr ~ hir o ouro. 
Os pro ce~sos ~ã o os em pre~rado s pelos an tigos com aperfe i ~oa 

menlos nos meios de cxec uçfio . 
O minerio é reduzido á pó muito fino J)nra que as pnlbelas de 

ouro fiquem separadas dos grãos de pyrites e quartzo, e la
vagens methodicns desembaraçam o minerio das parLes mais leves 
sem perda notavel de ouro. 

Dt~ 10 de Abril de 1875 a 9 de Outubro do mesmo anuo extro:~
hiram-se 28552 toneladas de minerio que forn eceram 267215,5 
oiLavas de ouro, i$tO é, 11 oitavas (35 grammas) por tone lada. 

O beneficio foi 77.900 libras es terlin as; juntanilo o dividendo 
distribuído no semeg tre an terior , o interesse é de 50 °/o, além ele 
10 °/0 tirados para fundo de reserva e de 7. 7á3 libras es terlinas 
transportadas [JUra aproxima conta. 

Si a mina do Morr·o Velho é um modelo para o engenheiro, a 
sua administração é o typo que deverão seguir todos os que 
tiverem de dirigir se rn ellwntes emprezas . ' 

( Hen1•ique G-? I"Oei :v - CoN~'ERENCIAS NO MUsEu N ,I.CION•\L.) 

Minas de ouro de Pary 

« Esta mina está situada a dez leguas ao N. de Ouro Preto e a 
dnas ao Sul da cidade de Santa Barbara, nas · margens do Pira
cicaba. 

Ella compõe -se de uma c:-tma da de quartzitos com veios cJe 
quartzo hr<IDCO e pyritos intercalada nos q uartzi Los tolcosos de 
que 6 separada por tal coschisLos que lhe formam a capa e 
lapa. 

A camada de pyrites arsenicaes é atravessada por veios de am
pbibelio, pequenos estratos ele talcoschistos amphiboliferos com 
granadas, abundantes sobre tudo nos Sahlbando, : ella tem apenas 
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2111 de espesmra, inclina-se ele 30 111 a 35° pa ra leste, e ncompanha 
a disposição dos terreaos em que está encHixada. 

Não é um vieiro propriam ente dito, mas uma camada que, 
depois de um deslocamento productor d'uma f.J!ha se empre;!'nam 
de substancias mineraes, as arêas que a a0omp3nbam primitiva
mente, foram assim trans!'ormadas em quurtzitos pyri tosos au
ríferos. 

Os mineiros antigos tinham atacado a rocha nurifera· uos pontos 
em que toca a superfi.cie elo so lo, e seguiram-na descendo; por . 
isto as diffi.culdades foram crescendo para a extracção do minerio 
e o e~g·oto das aguas. 

O dirtJctot· da companhia (1) que recomeçou esses trabalhos 
aj)rove itando a si tuação ela camalia na incost.a de uma colina, 
abrio uma ga ler i·n em dincção N S., que pnrte do nivel inferior 
do va le e vai cortar a cumada. 

Essa ga leria dá escoaruento n11tnral ás aguas e permitte a ex
tracção do minerio por meio de wagons. 

A dyrwmite é a substancia exp losiva empregada, mas não 
existe apparelho para broqllear nem quebrar o minerio. 

Este ultimo trabalho é feito por mull1eres que gauham 360 réis 
por dia, além da alimentação; cuda uma quebru mais de uma 
tonelada de minerio por dia. 

O minerio é Linturado por 35 pilões e amalg<lmado como no 
l\'lorro Velho. As arêns são acumuladas junto do engenho, e ah i 
espernm a so lução do problema que permittir a extracção de todo 
o ouro indicado pe la analyse. 

Em Pary não me parece sul'liciente a amalgamação directa em 
consequencia elo estudo de combinação em qae julgo, se acha 
parte elo ouro. 

O numero de operarias e empregados sóbe a 200; mil toneladas 
repref'en1<1m em 1875 a extracção mensal do minerio approxi
maelamente. 

P;Hece-me que a proporção de ouro obtida pelos processos em
pregados é ele 10 n i2 grãoo por tonelada, fallecendo-me docu
mentos oi:Iiciaes não garanto a ex.actidão desse algn:·ismo. 

Apezur d'isto os resultados não tem sido elesfavoraveis, o que 
clissesobre :1 administra~~ão dGJ Morro Velho toria de repetir em 
relação á .de Pary; o mesmo desvello, merece os]mesmos elogios . > 

(Hem·•iq·!te c-;oJ·'oei.'(J. -ÜONFERENCIAS FEITAS NO MUZEU NAciONAL.) 

< Esta mina si tua da 3 leo·uas a NE de Cattas A !las, pertencf.l a 
uma companhia ingleza qu; ahi explora o ouro em um veieiro 
de quartzito iutercalado de camadas de phylladas. U:ma par:te ela 
aaleria CJlle ntravessa a terra que encobna o quartzito aunfero, 
tem o madeiramento feitp com tanta regularidade e esmero, 

(i) Mono Volho . 
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que póde servir de modelo ás eonstrucções des ta ordem. Termi
nada esta pnrte da g·aleria, o trabalho feito em quartzito é uma 
representação em pequeno do que se Jaz em Morro Velho. Nos 
trabalhos ultimamente abertos, a exploração é feita · segundo o 
meth odo das- escadas invertidas; muitvs vezes, porém, V8riam 
de melhodo, conforme o augmen to ou dimiuuiçi'io da potencia 
do veieii'O. 

As camad as süo dil'igiclas silgumlo a linha NS, formando com 
o plano horizontal um angulo variavel ele 32° (termo medio ). 
Na ex tremidnde da galeria horizontal se nch3m dous planos in 
clinados: i de 60, outro de 80 metros de comprimento. E' J)Or 
estes planos que sobem · as cnç;Jmbas ch eias de min erio. 

As extremidades do ea bo a que se acham ligadas as caçambas 
vão enrolar-se no tambor de um manejo moviclo J)Or duas 
bestas e situado na parte ex terior da mina. 

As bombas são do mesmo systema que ns do Mac1uiné, seus 
corpos, porém, bem como as hastes são el e madeira, di :> posição 
es ta muito comrnorla e eco nomica, porque qunlqner reparo nas 
bombas póde·ser feito com os recursos do paiz. O movimento é 
dndo ás hastes por um manejo movido por duas bes tas; nn ex
tremidade inferior do eixo vertical es tá collocado uma roda ele 
um metro de diametro ( f,mQ) a qual clá movim en to a um ex
centrico,trausmittindo este o movim ento ás hastes. 

As caçambas descarregam-se na ga lerin llorizontnl, e o mi
nerio, pos~o em - wagons - da ferro, é levado pelos trabalha
dores a uma distancia el e, mais ou menos, 600 meLros, onde se 
ncha n otlicina em que os operarias qúebram os grandes pedacos 
de minerio, reduzindo-o a porções que possam ser tratadas nos 
enrrcn h os. 

O veieiro explorado no Pary é de uma regularidade notavel. 
Acompanhando as sinuosidades das c a ma das entre as quaes 
ell e se ~eha, apresenta-se dividido em porções symelricamente 
dispostas ; de sorte que uma secção, por um plano vertical, nos 
daria n seguinte disposic1io: Na parte superior, scbistos chlori
tosos ; em segundo Joga r: granadas almauclinas e ltor-n btenda ; 
em tereeiro Jogar: quartzitos com pyrites ar~enicaes; em quarto 
Jogai': quartzito mais puro e mais rico, onde as granndas e 
os nmphibolios desapparecem quasi COllll)J'etamente . 

Abaixo desta ultima parte encontraremos de novo- q ua rlzitos 
com pyrites, granados com ampllibolios c finalm ente os schisto:s 
chloritosos. Existem quatros engcnl1os : tres de 12· e um de 
15 mãos; o miu erio é em cadn urn clell es posto em uma grnnde 

· moéga, da CJLWl a tang-edeira d'uma das mãos elo engenho o faz 
cahir pouco n pouco nos pilões. 

Esta disposição simples é ele grande vantagem, porque só 
eahe debaixo dos pilões nova qnnn tida de de minerio, qun ndo 
a que lá se achava está reduzida a arôas. Diante dos pilões se 
acham telas metnllicas, por oncle passam as arêas e vão depo
sitar-se nas canõas, sobre couros que ahi se acham estendidos. 
Estes são depois lavados em um caixão, donde o minerio enri-
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quec ido é levado para os toneis de amalgamação, cujas dimen
sões são as seguintes : 
Aresta do cy lindro . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i, 111026 
DinmeLro. .. . . ... . . .. .. . ... .. .. ... . . .. . . . . . . . . . . . . . O, "'918 

Em cada nm dolles põe-se 13 kilos de mercurio e uma quantidade 
tal de minerio, tJUe o tonel g)rrando pos~a revolver perfeitamente 
as arêas . Dá ·se movimento <tOS to o eis por meio de uma roda 
de cal bas e uma corrêa sem fim. As arêas ~ão revolvidas com o 
mercnrio dmante 24, lioras; findo esse tempo são despejadas em 
um ca ixão, donde são levadns por uma corrente d'agua a um 
outro coix.fio alongado, onde se lava o omalgoma. Este ultimo 
caixi'i o está di vidido em 3 compartimentos, cujas dimensões ~ão 
as seguintes : 
Coml)rimento . . . .. .. . .. . .. . . . ... .. .. . .. •. . . ... . ..• . 
Largura .. .... . .. . .. . ......... . . .. ... .. .. . .... .. . . . 
Profundidade . . .• ... . . · . . . ... .. . .. ... . . .. . .. • . .. . .. . 

O pri meiro se acha separado do segundo por uma pequena 
taboa de 0,"'1.20 de altura; o segundo do terceiro por outra 
ta boa de 0, 11109. 

As arêas e o mercurio não amalgamado são recebidos em 
couros es tendidos sobre canôas . Dentro de cada compartimento 
move-se um garfo ou, para mel h o r diíler, um ancinho, cujos 
dentes servem para lavar o amalgoma c separal-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 
1.3 kilos de mercurio empregados em cada tonel, perdem-se polo 
menos 220 grammas, perda talvez produzida pela presença de 
qanga sul{o -a1·seniada . Me p<trece que a ustullação prévia do 
íninerio seria de grande vanta gem; porque, assim privado de 
suas pyrit-eE , elle se amalgamaria mais facilmente, tornando me
nores as perdas do mercurio e do ouro que em grande parte 
passa nas arêas rej eitadas . No Pary extra hem de uma tonelada 
de miner io, mais ou menos, 21. grammas de ouro; entretanto 
11s ana lyses fe itas nos laboratorios da Escola de Minas d1io os re
sulta dos seguintes: 

Quartzito com pyrites de ferro e nrsenicaes da parte rica do 
veeiro. 

Ensaio feito com 1.00 grammas do minerio: 
Peso do bolão .•... .. • . .. . •. .. .•. .. .......... · ... · . 
Prata do lithargirio empregado .•. . .. .. . . ... .. .. .... 

O,g"OOq, 
O minerio contém por tonelada q,o grammos de ouro e pra ta. 

O moinho americ:mo não é empregado na amalgamação, ser
vindo sómente para tornar mais finas as arêas grossas sab idas 
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 amalgamacfio; porq ue, si mesmo nos toneis, em 
presenca de uma quantidade lirnit<tda de ar, ha formação de 
sulfnto de mereurio qu·e se perde, cl11ro é que, nrnalgamnodo-se 
od ar livre, muito maiores ser~o as porcl as pela fac ilidade da 
fbrmaç:ão do sull'<tto. Seria vnn tujosa n instnllaçiio de um es iTtá
gador americauo, porque ass im ficariam di sponí ve is ma is de 
~O trabulhadores que se occn[Htm em queb ritr co m marretas o 
mineri o crue deve se r levado 110$ engenhos. Os tralw lhos na 
mina de Pary .se fazem de um modo mais ou menos reg ular, e as 
installaç0es são dispostas de conl'ormidade com os recursos do 
paiz . , 

Os mancnes ,das grandes rodas elos engenhos são de diorito e 
podem ser facilmente rep?oradas, visto como exisle grmde porção 
desta rocha nas cifcum vizinhançàs da mina. • 

( ANNAES DA ESCOLA DE 1\UN,\ S DE OURO PRETO . ) 

Minas de ouro da: Passagem 

« Esta mina demora uma legua distante de Ouro Preto, e tendo 
§lido abandonada por uma companhia ê hoje explorada particu 
larmeb te por úm habil engenheirb que de o a0s trabalhos fórrha 
scien ti fica e faz pesquizas interessantes. 

Pertencente á fdrmação do massiço de Ouro Preto e valle de 
Antotlio Pereira, é notavel pela presenÇa da turmalina, que 
substitue b amphibolio do Pary, e de OL1tras substancias nas quaes 
se acha o bismutho. » 

(Jíenrique Gorc~ix. - CONFERENCIAS SCÜ::NTIFICÁS :NO MUZEO NACIONAL.). 

Minàs de our() dti Morro de Sân't~Arl.nâ 

« Esta mina está situpda a 12 kilometros de Ouro Preto e a , 1/li, 
de legua de Mariana, n'uma quebrada tributaria do valle de An
tonio Pere ira e _cuj&s aguas vertem para o r io Gualaxo. . 

O morro de Sant'Anna nos o1l'erece o es tudo do segundo modo 
de jazidas de ouro, tanto mais interessante quanto o creio pe
culiar do Brazil ; o ouro se acha no meio da variedade arenosa 
dos quartzitos com ferro olygisto e jacolingn. 

:Ahi já não precisa mos desce r poços nem a excursão é penasa ; 
o pé anda n'uma arêa ferruginosa e finalmente percorre as ga
lerias quasi todas seccas. 

O almocafre menos duro basta para abater a formação ; em 
compensaÇãv a mobilidade das camádas demtmda muitas precau
ções no madeiramento. 

De todos os bdos se offerece á vista uma arêa negra com zúhas 
brant;as e grãos de .quartzo. 
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Onde es tá o ouro? s~ n excursão se fiz er nos di"as a fortu
nados ela mina se rá J'acil eom o dedo da r a respos ta. Acha-se 
di stribui clo um tan to irr c)gu lnl'lncnte po r toda a parte, mas sobre
tlldo couc~ ntrado e1n cenas linha s que podem attingir u cspes-
5LHa do bmco e formar uma se ri e continuu de fo lhas. uma cordu 
ele ooro. · · 

A descol.J Hrta de umu linha pó de n' um só dia pagar o trabalho 
de muitos mezes . 

No morro de Sa::1t'Anna tem-se descoberto quatro dessas linh as 
co! locadas em quatro unda res que meTgLllham para oeste e apre
sentam muitas dobr:~s e ondula ções . 

A espessura média dessas camadas onde o ouro se acha con
centrado nas linh as é de i5 p ~s, o comprimento de 30 braças 
pouco mais ou men os. 

As arêas no meio das quaes ex istem as linhas são auríferas 
dentro de certa extensão; são submettidas a lavagens methodicas, 
que cons tituem um systcma comp leto, na s canôns e classifica 
dores cy l indricos; os fragmen tos mais volumosos são quebrados 
pelos pilões e todas as arêns, seja qual fôr a procedencia, passa m . 
por um tabo~do cobe rto de baetas. · 

O 0uro na Jacotinga existem em palhetas bastante luminosas 
para que seja possive l, eom o mercurio, separa t-a qunsi todo. 

Os jaz ig-os de Jacutin g ~ são mai s fac ilmen te exp lorados do que 
os quartzitos e por isto foram <l taendos pelos an tigos . 

A exp lon1çãu demanda muito maior v igil ancia ; quando se en
contra uma linha os furtos são fncei s . 

Quantas vezes não sahem os lrabalhali.o res tendo os c.abellos 
empoados de ouro com nma camada de ferro oligislo por cima? 

Essas forma cões são mais procuradas, mas os resultados muito 
:J ie;1torios . 

E' o caso que preside a descoberta das linhas auriferas cuja 
disposição ainda é um mysterio, sob re este ponto ha a fazer-se um 
estudo scien tt fico completo. » 

(Hen?"ique GOl"Ce'ÍX- CON L'ERENCIAS SCIENTIFICAS NO ~1USEU NACIONAL.) 

« Dons kilometros ao norte da cidade dr. Ilabira está situada 
a lavra de San t'Anna, onde o ouro se acha acompaniJ~ndo um 
vieiro ele quartzo que corta as camadas do itabirito. Es las ca
madas, dirigidas NO 13° incli nadas de 35° e mergulhando para 
NE são cobertas por unta espessa cnmacla de ga nga que é tnmbem 
aur ifera como provindo da alleraç.ão elas camadas subjaceutos de 
itabiritn auril'ero. Os trabalhos ahi deixados pela primeira com~ 
pnnhia exploradora, só apresentam de nolavel um mnguifico 
engen ho de 12 mãos, j)esaudo cada uma 90 kilos, movido por 
uma roda de culllas de fim,o de dia metro. 

Este engenho, que custou á i" Companhia 21:8ooaooo foi jus
tamen te com a lavra vendido á uma Companhia brazileira por 
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4:800~000; entretanto, me parece que o máo exito da 1" expio~ 
ração foi devido á falta de methodo e de regulal'idnde nos tra-
balhos. · 

As g-alerias que deviam procurar as partes mais profundas da 
cam::tda , geralmente mais ricas, são quasi horizontaes, tornando 
poss ível somente a exploração da parte mais s u~erficial. 

Nos trabalhos ultimamente começados empregam em grande 
parte o metbodo dos nterros . . 

O minerio é extrahido em duas camadas por um poço de mai s 
ou menos iOO metros de profundidade . O cabo, depois de passar 
sobro uma grande roldan a, su spensa á boca do poço, vai se 
enrolar no tambor de um man ejo movido por duas bes tas. A 
Com pao h ia actual em dons annos de serviço tem tirado perto 
de 60:000!$000 livres de despezas, seg undo inl'ormações que me 
foram dadas por pessoa fidedi gna .» 

( ANNAllS DA ESCOL A D E 1\IINAS D:C' OURO PRE1'0 .) 

• Seguindo a estrnda que conduz de Ouro Preto a Marianna, 
nada direi sobre as lavras do ouro que se encontram a cnda 
momento, e que senclo em outro tempo trnb<dhadas sem ordem 
nem methodo, se acham hoj e em estado de completo aban
dono . 

As minas elo arraial 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 Morro de Sant'Anna. 

Esta importante lavra situada a dous lcilometros de Mari anna é 
explorada por uma companhia ingleza, que exlrahe o ouro do ca
madns de itabirito, dirigidas approxirnadameute de SO. a i'/E. in
clinadas de 23° sobre o plano horizontal, mergulhando para NE e 
dirigidas N. 27° L. 

Now-se ·que o itabirito tem-se tornado mais ri co nos Jogares 
em que é mais friavel, e onde apparecem manchas de litbomar
gio . Por causa de um grave desarranj o na grnnde roda, que dá 
movimento ás bomltas, ficou inundada durante algum tempo 
a parto da mina, e a decomposição das madeiras deu Jogar á foi'
mação de gazes inflammaveis, que produziram algum as explosões 
e at!Cid entes de pouca importancia, tornando-se indispensavel, 
durante nlguns dias, o empreg·o da lampacla de Davy. A IJrin~ 
cipio, depois de concertada a roda, esgotou-se a mina com as mes
mas bombas ; mas um des:Hranjo no po ço inferior obri gou a com
panhill a empregar um ·systema de bombas auxiliares, que 
installado parallelamenLe ao primeiro, esgota as aguns do escoa
douro, p.ara tornar possíveis os concertos da bomba inferior. 
E~se systema ultimamente estabelecido compõe-se, como o antigo, 
de uma bomba aspirante el evatoria que, levantando as aguas elo 
escoadouro as deposita em um reservatorio, donde as bombas as 
pirantes - ealcantes. - as conduzem até á parte superior da ga· 
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leria de rodag·em, que tambem serve de g<l letia de esgoto. A 
installn çno destas novas bombas nenhum me lhorame nto póde 
ttnzet aos trabalhos da explota <;ão ; e seu fim ptincipal é o con
certo das antigas. Esgotada a mina, os ttabalhos continuatão, 
como d'antes, depend en tes da grande roda que, apeun· de repe
tidos concertos, aiuda es tá longe de podet· trabalhar regularm ente 
no esgoto da mina, como devia ser em uma exploraçãq dessa 
ordem. A ga leria de rodagem e o plano inclinado se acham nas 
melhores condi , ões; o madeiramento é fe'ito com a solidez necos 
sa ria, e os quadros col locnclos a di stancias variaveis, segundo a 
maior ou menor firm eza do terreno. A extracção do min erio se faz 
por meio de pequenos - vagões - que são atados a um cabo de 
arame de quatro centím etros de diametro, cuja extremidade vai 
prender-se ao tambor li ge iramente r.onico de um manejo movido 
pnr quatro bestas; no pl ano inclinado o cabo des lisa sobre cylin 
clros de madeira, os quaes, gyrando a seu tu mo sob re vigas ·co llo
cadas no chão da ga leria , diminuem consideravelmente o attrito, 
que dase nvolver-se- hia, si o cabo roçasse simpl esmente sobre o 
terreno. Uma vez chegndo á extremidad e superior do plnno incli· 
nado, o minerio é passado para um wagão que, collocado sobre os 
trilhos da gnl eria horizontal, é levado por uma bes ta até á bocca 
ela mina, donde, abandonado por es ta, que rapidamente se desvia 
parn um lado, continúa a mover- se so bre os trilhos assentados 
em um longo t&boa clo, em cuja extremidade se acha uma bica 
quasi vertical, pela qual se lança o minerio que vni ter á primeira 
officina de preparação mecanica. Ahi os trabalhadores, atirando-o 
sobre grades ele ferro, C ~lj llS fur os variam de 0111 ,027 a 0111 ,081., 
fazem a primeira sepnt·ação por grossul'a, fi cando assim o mi
nel'io dividido em duas classes: minerio grosso, que eleve ser 
levado ao engenho, e minerio mais fino, que deve soffrer uma 2• 
separação nos tromeis. As duas classes de minet·ios são transpor
tadas pot' clous canaes especiaes a dons reservato.rios, que des
emboca m em uma pequena ga leria onde se acham assentados 
trilhos de ferro, que poem em communicação a officina superior 
com a iofet·ior; ahi o mioerio grosso é tratado no engenho, e o 
fino, lançado em uma moegn, é arrnstaclo por uma corrente d'agua 
para dentro elos trom eis, donde o minerio, terminada a separação 
por grossura, passa aos crivos - á piston - onde se faz a sepa
ração por densidade. Funccionam constantemente seis tromeis cy
lindricos divididos em duas series, sendo suas dimensões as se
guintes: · 

SERIE SUPERIOR 

PRIMEIRO TROi\IEL 

Ares ta do cylindr0 ................ . 
Diametro ... .... . ....... . ..... .... . 
Largura dos furos da tela ......•... , · 

0111,702 
0 111 ,6~8 
om,o2 
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SEGUNDO TROMEL 

Aresta do (jy li nrlro . . ..... . ... .. . . . . 
Diametro . ... . . ... . .. . .. . .. . .... . . . 
Largura dos furos da te la .. . . . ..... . 

TERCEIRO TROiV!EL 

Dimensões do cylindro, as mesmas. 
Largura dos furos da te I a . .. . . .... . 

SEIUE INFERIOR 

om 702 
om:6li;8 
Qm,Oi3 

As dimensões do cyl indro são as mesmas. 
Largura dos furos da tela no 1° · 

tromel.. . ... ..... . .. . .. . . . ...... om,006 
Largura dos furos da tela nos dons 

u ltimas .... .. . .. . : . .... . .... ... . . Qm,OOi 

O movimento é dado aos tromeis por uma correia sem fin s, a 
qual passa pelo eixo de uma roda de cal has de cinco a se is me
tros de diametro. A cada tramei corresponde um crivo á piston 
que se compõe de uma grande ca ixa de madeira divid ida em 
dous compartimentos, communicando entre si ; em um destes se 
acha um grande crivo, sobre o qua l co ll oca-se o minerio; no 
outro funcciona um piston, que movido por um excentrice, 
sóbe com grande ve locidade, descendo depois lentamente. Desta 
sorte a agna contida na ca ixa $Ubindo e descendo, fnz com que o 
minerio soffra uma serie successiva de quedas, produzindo assim 
a ca ixa do crivo o mesmo efJe ito de uma cuba, de altura indefi
n ida, onde os grãos do minerio ela mesma grossura, depo is de 
um segundo de curso, seriam animados d'um movimento uni
fo rme, atLingindo a sua ve locidade - limite. - O minerio tirado 
do crivo é levado á casa da lavagem em um vagão que sobe por 
um plano inc1 inad'l , atado a uma corrente , cuja extrem idade 
prende -se n um guincho collocado na parte superior elo plano 
inc linado , e que póde engrenar ou deixar de eng?"e?w~· com um se
gundo guincho movido por uma conente sem fim, que pnssa 
pelo eixo ela roda que dá movimento aos tromeis. Em geral, as 
dimensões dos vagões empregados na extracção do minerio são: 

Comprimento da ca ixa . . .. . .. . . . . . . . im,tJO 
Largura ... . .. . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . Qm,96 
Profundidade .. . . ,...... . .... . . .. . . Qm,90 
Diametro das rodas. . .. . . . . . . . . . . . . Qm,{J,Q 

O que se acha no morro ·de Sant'Anna é, fóra ele duvida, bem 
feito; entretanto, um veio muito grave afl'ec t.a a installação 
toda. E' certo que o perfil elas has tes do va i- vem está bem execu
tado . A mudançn ele direcção do movimento das hastes dentro da 
galeria é trabalho que nada deixa a desejar . Os contrapesos estão 
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conveniente meu te calculados ; mas é força confessar. que, atten
dendo á altura em que se acha a camada explorada e a sua pequena 
inclinação, a installação da roda para esgoto foi inconveniente e 
fóra de proposito; porquanto suas dimensões são excessivamente 
grandes, e é pouco prov<lvel que possa ella trabalhar de um rriodo 
regular, produzindo um lucro proporcional ao seu custo. 

Uma galeria de esgoto custaria, talvez, menos da metade do 
que tem custado a installação da roda, facilitando a exploração 
de uma parte consideravel da camada, e si fosse mister descer
se a grandes profundidades, poder-se-hia então installar um sys
tema de bombas movid<1S pelas aguas da galeria de esgoto, que 
apresentaria uma altura sufficiente. A mina do Mnquiné é inte
ressante a estudar, sobretudo no que d'iz respeit@ aos seus 
classi(ica.dm·es ou t·romP.is -, e deveriu ser vizi1'ada e cuidadosu
mente estudada por aquelles que se dedicam ao trabalho da ex
tracção do diamante . Nos terrenos diamantinos, o serv"iço ·da 
mineraçiio se faz hoje, mais ou menos, como nos antigos tempos 
coJoniaes; os guinciÚis, as caçnmb•!s·, os machinismos ainda os 
mais rudimentares parecem ser completamente desponbecidos: 
entretanto, a inLroducção de melhoramento neste ramo de ser
viço, hoje mais que 'nunca torna-se necessario· é urg·ente. 

Outr'ora trabalho, ainda mesmo mal feito, podia dar bom re
sultado: o preço elevado do diamante fazia, em geral', face ás des
per.as, produzindo muitas vezes fortunas consideraveis, apezar 
do preço da mão de obra. Na quad1·a actual mudaram-se as cir
cumstancias :a abundancia de tliamantes no Cabo da Bôa Espe 
rança produziu a grande ]Jaixa, que deixou em estado pouco 
Jisongeiro uma grande parte do N'orte de Minas. Seria absurdo 
pensar que a marrêta do Africano e a bateia do Faisc:.jdor são 
sufficientes pam a extracçi.io ele nossas riquezas mineraes : é 
preciso que o mineiro, deixando de parte o espiritó de rotina, 
cuide da applicação de apparelhos de facil installação, que, tor
nando menos penoso o trabalho, poderá dar resultados mais sa· 
tisfactorios. E' claro qLle o minerio levado em caçambas ou em 
pequenos- wa_qons- nos planos inclinados, chegará por preço 
mais razoavel ao ponto em que deve ser tratado, do que sendo 
transpoqado em- cm·umbés- nas mãos dos trabal·hndores. O em 
prego da tracção meca nica e ele meios m[lis aperfeiçoados para 
augmentar a rapidez ela extracção seriam muito importantes nas 
condições actunes dos salarios. O cascalho depois de ter soffrido 
nos tromei·s ou classificadores uma classificação por grossura, 
será mais facilmente lavado, pois que o operaria só terá de 
separar uma quantidade de seixos rolados relativamente pe
quena á que haveria sem a :;ep~ração dos tromeis. Estes melho
ramentos nos trabalhos diamantinos são de grande importancia 
e muita necessidade, e virão tornar mais suave e rendoso este 
ramo de industria, do qual muito depende uma grande parte do 
Norte desta província. > 

( ANNAES DA ESCOLA DE MINAS DE OURO PRETO. ) 
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Minas de ouro de Pita:nguy 

• Deixando a mina dÔ Maquiné, tom ei a estrada que conduz 
aos arraiaes de Infeccionado e morro cl'Agua Quente. A exten, ão 
que medêa entre esses dous arraia es é em grand e parte cob ertn 
por um - conglomerato -formado de fragme ntos de olig·isto 
r eunidos en tre si por um cimento at·gillo-fermginoso. Eshe
conglomerato- vulgarmente chamado- ga nga - e qDe provém 
ela decomposição rlas ca1mad'tS de oligisto, póde se r v:mtajosn
mentc utili sado na fnbri cação do fer ro e misturado com o minerio 
puro póde dar ex.celleutes résultados, porque, si é menos rico, é 
em cornpel}s~ ~ão facil de reduzir por causa ela sua composiçiio. 
Nas vizinlnmças do Arraial da Agua Quente, nos contrafortes .da 
serra do Caraça, acham-se imm ensas jnzidas de oligisto, que 
poderiam f'onl et?er ex.cellente minerio á eentenares de usinas . 
Estas camadas dirigem-se approx.imadamente seguindo a linha 
N Se mergulham para L formando com o pl ano horizonta l um 
angulo de 7õ0 • .E' nurnq destas camadas que uma companhia 
ingleza faz hoje seus trabalhos para a ex trn cção do ouro que 
ahi se acha disseminado mais ou menos regularmente. 

Qs trabaU10s de exbracção estão quasi comple~amente intfnTom
pidos; está apenas começado o poço que deve communicar, mais 
tarde, com a ga leria de esg0to . Esta gn leria é o trabalho mais 
importante que ahi se encontra: em uma extensão de mais de 200 
metros foi aberta em um quartzito chloritoso tiitJ compacto que 
di spensou-se todo o madeiramento; hoje, porém, atravessa ca
madas de schistos argillosüs, tão pouco consistentes , que a Ci!da 
momento jactas d'agua, sahindo da cabeceira de mina, al'l'astam 
porções de lama, que mui tas vezes chegam a obstruir mais ou 
menos o pequeno CBnal p@r onde se escoam as aguas . .E' desta 
galeria que depende o bom ou mau exito dos trabalhos ence 
tados, porqae é por ella que se hão de escoar as ag uns que 
inundaram os anti gos trab a lho~ . cuja continuação a companhi a 
pretende emprehenller. Attendendo á na tu reza poueo consis
tente de grande parte de terremJs que tem de ntravessar es ta ga
leri a, me parece que, na continuação do tntbalh o, será indi spen
savel o emprego ela- pico tage -.Deixando n mina do Pilan gny 
procurei o arraial de Catlas Altao, pisando constanteme nte sobre 
o ferro oligisto que, arrastado pelas ag uas das chuvas, desce das 
jazidas existentes nos . contrafortes da serra do Caraça e vem 
formar no sopé da montanha e na varzea que se estende entre o 
arraial d'Agun Quente e C~ttas Altas, camadas que apresentam 
muitas vezes 3 e 4 melms. de espess urn . .E' desta varz ea que o 
Sr·. Bernardo Mngali1ã.es leva para sua forj a minerio de urna excel
lenle qualidade. • 

( An naeil ela Escola dê Minas ele Ü lll'O Pr·eto.) 
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, A cidade de Pitan g uy foi começadà com a mineraçãq de ouro, 
que era ti'io r end osa nos seus arredores, que ainda existe hoje o 
nome el e llJtatal , uado no loga 1· onde mais ouro se encontrou , e 
com abundancia tal que assemell1 ava -se n sua colheita á dns ba
tatas. Actualrnente a min eracão acha-se ele todo abandonada nesta 
cidade, que, pela sua importáncia commercin l e agricola e pelo 
pessoa l illustrado que ahi se encontrn, é considerada uma das 
mais importantes do O da província. 

A cidnde foi construida na encosta de uma montanh :l de pe
queno declive. E' gTande, mas sem arrnamentl!l e ordem. As 
casas s:io bem edificadas, e algumas ha que assemelham-se a pa
lacetes, hoje lltlstnnte arruinadas pela falta de conserva çiio. A 
matriz é grande e bem ornada. A cadea a casa d11 camara estão 
sitoadas em um largo á en trada da cidade em um prGdio bem 

· construido e sol ido. 
Suas principaes lavras for am nos corregos e rios, incluindo o 

Pará q11e é o mai s importante ele wa circumvisinhança . Das dos 
morros n mais notnvel foi a elo Bala lal, l'l'onteira e proxima á ci
dade que dizem ser a primeira que alli houve e deu logar a sua 

. fund <lção. Os veieiros foram ta miJem exp lor~ dos e alguns cl ell es, 
de que extrahi amostras, com grande vantagem. Posto que me 
fosse impossível , na maior parte delles , chegar ao corpo principal, 
comtudo, o pouco que me foi permitticlo observar, fez-me crer 
que a ex. tracrião do ouro apenas Leve começo ahi onde os veieiros 
são tão abundantes e de tão grande potencia, que faz -me suppor 
compnraveis ~os da California. 

Formados dr quartzo escuro com poucas pyrites ordinarias, 
apenas pequenas manchas, grande qunntidade de oxydo de man
ganez, d(-) limnnito e de Jithomargia, têm estes vcieiros uma po
tencia variavel de 1. a 3 meLros. 

Perto da cidade, no Jogar denominado Batata!, os vei eirossilo em 
tal numero qne parecem fo1·mm· um só. D'ahi exlrnlli nmostras 
elo deuominnclo Lapa·GI'ande, por me pm·ecer o melhor e mais 
nbordavel. Este veiei r o tem uma potencia de 2 metros. 

O qu~rtzo sem pyritos acha-se no meio ele ta leitos argillosos, 
onde penetram pequenas veias elo mesmo quartzito, formando uma 
espec ie de rede. O ouro não é visivol nes tas form ações. 

AS. E. ela cidade visitei uma outra mina abandonada no kforro 
do F',ragn el e quartzo negro tambem, acomp3nhado de pyrolusito, 
lirnonito e litlJomargia e sem pyrites. E' ainda um veiei ro-camada 
situado entre lidei tos argi llosos inclinados de 60° corr. o horizonte, 
levantado para O e dirigidos approximadamente N. S . O ve ieiro 
camada tem a mesma direcção e inclinação que os talcitos e urna 
potencia variavet entre dous e tres melros. 

A L da cidade, no Joga r denominado Carân.qó, della distante 
legua e mt3ia , existem dons veieiros exploraveis de quartzo negro 
com pequena quantidade de pyrites . O primeiro tem uma po
tencia el e 0"',60, pe'rto do corl'ego, que passa pelo mesmo logar, é 
dirigido N 10" U, levantado para O e inclinado de 50" com o ho
risonte . Os encostos elo veieiro são formados de argillas, pro-
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vindo da decomposição dos talcitos corados pelo oxydo de ferro 
em vermelho, que vai-se tornando carregado á medida que se 
afasta do mesmo veieiro. 

A mei.a legua deste, es tá situado o segundo qué, conforme uma 
anti ga tradicção, é de uma grande riqueza, n.o Jogar denom inado 
Capão do Ouro. Composto, da mesma sorte, de quartzo negro 
com poucas pyrites, grand e quantidade de limo oito nos intersti 
ticios do quartzo, pyrolusito e litbomargia , é ainda um ve leiro
camada inclinado de 85. o com o horizonte, dirigido N. 20. 0 O e 
levantado para O e que tem uma potencia igual a um metro. 

Existem, mesmo neste Jogar e nos arredores da cidade, uma 
superabundancia de veíeír;os ela mesma natureza que, pela es
cassez de tempo, me foi impossível explorar um por um. 

Além disso a difficu ldade qu e se enconLrn sempre em estudar 
minas abandonadas ha muitos annos, os traba lb os preparativos 
para este estudp, absorve.r·-me-hiam muito tempo. 

Os vel eiros J:oram explorados á marreta e á alavanca. O quartzo 
sendo muito quebra di ço, não offerecia res istencia notavel a es tes 
instrmm entos e nssim podiam facilmente abrir galeria s. Em nem 
uma dellns encontram-se vestígios do emprego da polvora e de 
estivam ento . Os trabalhos eram proseguidos até que as diflicul
·dades, que so breviessem, os fizessem cessar, quer por algum de
sabamen to, como é trad ição que aconteceu em uma mina pertu 
da cidade, onde fi caram enterrados um padre e quaren ta escravos, 
que alli trabalhavam, quer pela iuva~ão das aguas . 

Em resumo. a mineração do ouro em Pitanguy nos veeiros é 
trabnlho a começar c de grand e vantag-em p<lra qualquer em
preza que ah i se es tabelecer, pois, não só as veias parecem ricas, 
como tambrm não faltará força motriz, sendo possível, com 
algum trabalho, conduzir ns jaz id as as aguas do rio do Peixe 
qne pa ;;sn a q, legua s a L. des ta cidad e. 

Ainda hoj e, depois das grandes chuvDs, encontram-se folhetas de 
ouro no cascalho co rrido pelas aguas. O Dr. MarLinho Contagem offe
receu, para a oo ll ecção da l!:seola de Minas el e Ouro Preto, uma que 
foi encontrada depois das ultiméls chuvas de Março, por um cami
nhante na rua da Paciencia daquella cidade. A folileta pesa 5~: r,68 . 

A exploração ele cascalho aurífero não está ainda esgotada. E' 
aasim que, em certos pontos, onde a diffi culdade de fazer che,Qar 
a agua não permittiu que ella fosse encetada , como por exemplo, 
na r agião denominada Cctrnrú e oulras, se ri a talvez vantajosa a 
sua exploração . . 

O terreno em torno da cidade não é tão montanhoso e de ser ras 
tão íngremes como nas minns de Ouro Preto. Os seus montes são 
achatados, approx imando-se j á de planícies isoladas . 

De Pitan guy em diante começa a zona do~ schistos argíllosos 
e não se encoqtram para O. mais mine rações de ouro, que termi
nam neste Jogar. 

A L. de Pitanguy es tá a serrn do Onça. Disseram-me ser muito 
aurifera esta serra e ser minerada em certos lagares eom grande 
vantagem. 
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Não tendo eu recebido ainda as amostras dos mine rios de ouro 
·de Pitaugu y para, peln ana lyse, ter um resultado exacto da sua 
riqueza, serão mais tarde feitas essas ana lyses e publicadas como 
complelllento a esse trabalho. • · 

( ANNAES D A Escor,t DB MINAS DE Ü URO Plt E'l'O.) 

Minas de ouro de I. tat.iaya~assú 

• Itatiaya-assü é um pequeno arraial, situado na ba se da serra do 
mesmo nome, que teve sua origem com a mineração de ouro. 
Hoje ninguem se dedica a esse tr~ba l ho, a pezar de alli existirem 
algumas explorações bem lucrativas e faceis de encetar-se . 

Na base datserra de Itatiay-assü. examinei um veieiro de quartzito 
aurifero no Jo gar denominado Veie.iro, saindo do arraial, por uma 
rua á direita da matriz, procurando o sitio do r.ap itão Antonio Ro
drigues da Fonsecn, sobre terreno arg i lloso provindo da . decom
posição de rochas gne iss icas , depoi s ge atravessa r o sitio do Sr . 
Ba ldLlino Ferreira Carmo, onde começam a npparecer blocos de 
dioritas em decomposição, a umn legua da casa do primeiro, 
acba -se situado o veieiro ua encosta de uma montanha; contra
forte do systema de Jtatia~a sü. O seu Jogar estü bem definido, 
não só pelo cl es burrancado que [lbi exis te, vestíg ios ele antiga 
mineração, como Lambem pelo desmon te que jl:Z Jlltimnmenle 
com o fim de descobrir e es tudar o ve ieiro . 

E' um veieiro-camada de quartzito branco sem pyrites, situado 
en tre talcitos corados em vermelh o pe lo oxyclo ele fer ro, e que di
r igem-se N. ~oo L., inclinados de IJ:õo com o horizonte e levau
tnclos pa l'u N E. 

O quartzito branco, muito quebradiço, torna-se .compacto e 
negro á proporção que aprofunda-se . A estra tifi cação das camadas 
de talcitos é bem definida nas visinhanças do veieiro, apresen
tando -se mais nrgillosa e co rada em vermelho pelo oxydo de 
ferro a parte em contacto com o mesmo veieiro. 

A' sua exploração é fnci l, não só pela cons is tencia que apre
sentn na parte superior, como tnrnbem pela grande quantidade 
d'agua que passa por um rego a 20 metros pouco mais ou menos 
da jaz ida. Ha a força motr iz bastante para mover dons a tres en
genhos ele doze mãos, pois, além rla abundancia d'agua, acha-se 
co !loca da esta a uma altura enorme, podendo dar Jogar ao esta-
belecimento de mais de um engenho em segu ida um do outro. · 

Já ba alguns anuas que houve neste Joga r um começo ele mine
ração, sendo estabelecido um engen ho de 6 mãos, movido por 
uma roda hydrauli ca de 5111

, 5 de diametro . As dilliculdacles, 
porém, da extrucção, por se ter ·tornado mais dura a rocha, 
deram Jogar á suspen. ão dos trabalhos . 

Posto que não seja de uma grande riqueza o veieiro de Ita
tiaiassü., pela facilidade que ha na sua exploração, não só por 
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se achar feito o rego, como lambem pelas cond ições favoraveis do 
Jogar , não deve ser desp reza do como pouco lacrativo. O ouro 
acba-se di sse minado"irregnl armente no quartzito ern gr·ãos ma itn 
fin os e invi siv0is. A pre,paração meçanica dever::\ ser ·rei ta com 
todo o cuidndo de modo a bem separa l-o elos grãos ele quartzo. 

Pelas analyses que trnnsc r·evo vê-se que a sua riqueza parece 
augmentar com a profanelidnde, e o qunrtzil.o quehr<1diço vai 
se ndo substituído pelo qaartzo duro e negTo. No ta·se mais que 
mesmo as sa lbandes do veieiro contêm uma pequena proporção ele 
ouro.)) 

ANALYSE 

« i. Minerio de Italiay·n-assú.- Quartz ito branco quebradiço, 
um pouco corado em vermelho pelo oxydo ele ferro, sem 
pyrites. 
uuro e prata por ton. do miner io..... .. .... .. . . . . . . . . 5, gr,5 

2. Qaartzo duro, escuro, com pequedas partículas ele pyrites 
orelinnrias. 
Ouro e prata por ton. ele m ineri o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 gr ,6fi 

3. Sallwndes do veieiro. ·- Schisto argi lloso corado em ver
melho pelo oxydo de ferro. 
Ouro e p1·ata por ton . de minerio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . q, gr,O 

Na vertente N da serra, nada encont rei <ligno c!e attenção 
sinão alg•umas exp lorações antigas, apenas compçadas, mas sem 
resultndo su ti sfac torio. 

Existem laga res com cascalho virgem nesta mesma vertente, 
mas de dii:Iicil cx trncção, pela falta d 'ag u:.~ . A dilliculdade de 
qualquer mineração que ahi se estabeleça pela escassez ele força 
motriz rnz.me crer que só co m grandes cl espezas de estabeleci
mento poderá se r erguida nes te Ioga r qu;dque1· em preza. Nessa 
vertente são inum eraveis os clespontam ll ntos de veieiros de 
quartzo compacto, porém, estareis, e mais abundantes os itabi
ritos. 

O nrraial de Matheus Leme fica ao N ele ltatiainssú e em bni x.o 
da serra. Disseram-se que havi a nesse lagar minas ele ouro ricas 
e dignas de um estudo. Grassavu, porém, a vnriola com grande 
intensi.lade naq uell e arraia l, o que impediu-me, bem a meu 
peza r, de fazer uma exploração a essas minas. • 

( A.NNAES DA ESCOLA DE M I NAS DO ÜUR.O PRET O. ) 

1.\'lin.as de ouro do Arraial d~ S . Mi~uel 

, A dous ki lometros do arraia l de S. Miguel exploram um 
vieiro de quartzo, onde o ouro se acha irregular·mente di"ss e
minado em pequenas pai h.etas, cru e apparecem principal mente nos 
bucho5, em grande parte occupados pela pyrite el e ferro. 



DE MINAS GEH.AES 589 

A exploracão está ainda muito em principio, e existo apenas um 
engenho de seis mãos, de 45 l<ilogramm as cada um~ . movido por 
uma roda de calh as tocJada por ci ma , de qmtro metros de diame
tro. Nessa lavra como ~ uccede em todas aquell as em que o ouro 
se acha no quartzo, a I·H'Oducção é inegulnr e inconstant e, va
ri ando pt1ra mais ou para menos com a muior ou menor quan
tidade de bu chos. 

Anal yse dos minerios desta lavra.- Quart.zito com grande 
quantidade el e pyrites ordinarios, mica e oxido de manganez. 
N. i . .i\Iinerio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 gr. 
Lithargirio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 1'16 

Fundentes apropriados. 
Peso dobolão .... . . . .. . ........................ . 
Prata do lithargirio empregado ................ . . . 
Ouro e prata do minerio .. . : .............. .. ... . 

por ton elada ............... ... .. . . . 
N. 2 . :tvlinerio .. . ....................... . ...... . 
Lithargirio . ... ............ . ................. . . . 

Funclentes apropriados . 
Peso do botão ...... . ............ . ... . .......... . 
Prata elo lithargio empregado . . .. . .... . .. .. ..... . 
Ouro e prata do minerio .. ................. ... .. . 

por tonelada . .......... . ...... . .... . 
oit ....... , ................ . ..... .. . 

'l'itulo do OUI'D . 

Pezo do botão .. . ..... . ...... . . ... ........ .. . .. . . 
Prata do lithargirio . .. . . ............... .. .. . ... . 
Ouro e prata do minerio . . .............. . ..... . . . 
Ouro p uro ....... . .... .... . . .. . . .. . .. .... . .. . .. . 

Titulo do ouro ................................. . 

O,OO:l9 
0,0005 

0,00013 
q.,50 
277 

. 1.34 

1,189 
0,0006 
0,1.897 

682,7 ou 166 
6,7 

0,189 
0,0006 
0,-1891 

O,H)600 
·mm ldl g. 

80i ou 19,i.12 
No segundo ensaio ns materias são quartzito com ouro vizivel, 

mica e oxido de manganez. Nas vizinh anças desta lavra, en
contra-se argilla proveniente da decomposição dos elementos 
feldspaticos de rochas graníticas circumvizinhas. 

O es tudo des tas argill as, como o de todas as outras , seri a de 
grande imporlancia em um paiz como o nosso, ond e mais tarde a 
falta de elementos necess11rios no fabri co de tijolos refratorios 
cons tituirá um impecilio ao estabelecimento de fornos altos. 
Não é racil encontrar-se Drgillas que sa ti sfa çam a todas as condi
ções exigidas na fabri caçii o de tijolos para a camiza refra ctaria 
dos altos fornos. Algumas que parecem excellentes por sua co
loração bran ca, podem ser imprestaveis pela presença de alcalinos 
que as tornam fusi veis ; as que contém mais de t~ 0 /o de ferro 
devem igut~lmente ser abandonados, por serem tarniJem fn · 
siveis. • 

( •~NNAES DA ESCOLA DE lli!N AS DE OURO-PRE1'0.) 
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Minas de ouro de Itabi:ra 

• A' um kilometro da mina de Sant'Anna se acha a lavra 
uenotnin<Jda Ll u It<~binl. Ne ll a se encon tra, como na prim eira, 
un1 grand e engenl:10 de i2 mãos onde socavam a ganga auril'era, 
qu e constitue a C11pa das cDmadas . 

Hoje a companhia, adtJptando o syste ma de exploração da Ca
lifornia, trat,a de montar o tlpparellio a jacto d'agua, o qual com
põe- se de um tubo ele !'erro de mais ou menos, 1.00 metros de 
comprimento, e 0, 1115 ele diam etro. Na extremidade deste tubo 
es tá adaptado um outro de menor di:Jmetro, que, por meio de 
gonzos e juncturas, póde mover- se em qualquer direcção lan
çando contra o terreno a lavar jactos cl'agua, cuja força varia com 
maior ou menor diametro do local adaptado á extrem idade do 
tubo movei. QU<lS i todo o tubo terri na parte interior uma Iam i na 
enrolada em fórma de helice de sorte que a agua sahe como que 
animada de um movimento heli ço idal. 

Na parte actualmente explorada, o ouro se acha disseminado 
na ganga e na te rra que encobrem as camadas de itabirito; 
penso, porém, que o apparelilo a jac to d'agua não pod erá dar 
r es ultado, porquanto a terra a l ~1v a r está em gr::1nde l)D rte 
coalhada de seixos que com as argillas ferruginosas deverão ser 
levadas pelas nguas'. 

Ora, o ouro ab i se acha em pequenas palhetas; os seixos são de 
dim ensões relativamente muito consideraveis, e, como se sabe, 
para que possa haver a ~e para ção do ouro das gangas, é neces
sario qu e as dimensões dos se ixos se ap proximem das dimensões 
das pa lhetas do con Ira ri o, haverá apenas enriquecimento do 
minerio, que se depos itará nos canaes , dando-se nes tes em 
pequeno o que se deu em grande nas alluviaes, as quacs solfreram 
sob a acção das aguas um a verdadeira preparação mecanica. • 

(ANNAE::l D,~ ESCOLA DE MINAS DE OURO PRETO.) 

Minas de ouro da Lagôa Dourada 

• Estas minas demoram perto da povonção da freg uezia da 
Lagôa Dourada; a i3 l1ort1s de viagem da cidade elo Rio de Ja
neiro e i2 milh as q~ es tacão da Estrada de Ferro D. Pedro 11. 

Natureza dos te?Tenos 

As argillas e are ias nuriferlls são de pouco volume. Em m~itos 
barrancos são profundas, e sendo ricas em ouro compensarao a 
sua lavagem os lucros do respectivo trabalho. 
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Quartzo 

Ha g rande nLun ero de fil oes ou vi eiros a tr ~ v essnndo a reg ião, 
correndo de N. E. pnra S. O. Mui los dell cs se reco nh ecem pelas 
suas por ~õe~ ex teriores e vizive is (mtt crops), outros, btule se tem 
atravessado a roehn decom pos ta, e attin gindo :~ s camadas so l idas . 

O cara1:tcr ge ral dos vi eiros é em grupos de dons, tres ou 
mais, apenas separados por di visões de schisto deco mposto ou de 
sc histos argillosos . 

As escavações antigamente feitas provam, que Jo go que as 
rocllas forem alcançadas os vieiros se apresentarão firm es e soli
dns . 

Na min a denominada Va sconcellinas ex iste aberto um poço 
de iO metros de profundidade atravéz das rochas decompostas, 
achando-se que os vieiros auríferos eram firmes ; mas Lendo- se 
prdfundado até f5 mrtros encontrou- se com rocha viva . 

Outros poços existem abertos á considerava! distancia em ter
renos da mesma natureza. 

BOMBAS 

O apparecimento d'agua nas minas é supprido por um jogo de 
bombas de :1.0 a 12 pollegadas e não tem sido encarado questão 
séria, não só por ser grande a médi ~ das chuvas, como por ca nsa 
da declividade do terreno em que ellas correm. 

CARACTE[I DOS VIEIUOS 

E• singular o caracter dos vieiros. A direcção é de 35° N; a 
cinta de 5 pollegadas au «Encerada» es tá junta a parede superior ; 
e a de 37 po!legadas au «Cinta Grande» está junta á parede infe
rior J a de Ui, au •Cintinlla• fica entre as duas. 

ÁNALYSES 

A i a Cinta é riquíssima em ouro, dando nos ensaios 516, 8 
oitavas por toneladas; a ~" 27i, 2 oitavas, entretanto que a Ci nta 
G1·ande a penas dá 7, 8 oitavas . 

'l'omadas a média das experiencias feitas nas collecções submet
ti.das analyso encontrou-se um res ultado · de q,oq, dollars, appro
Xlmadamente 8088, por tonnelada . 

O resultado obtido em 600 libras de quartzo foi o seguinte : 
Cintinha de 1.5 pollegadas... . . . . . . • . . . . . 233,50 dollars . 
Cinta Grande de 37 ».................. 37, 

Somma . •. . ........ .... • . ... 7,25 2q,0,75 
( ANNAES DA ESCOLA DE MINAS DJil OURO PRETO .) 
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MinaiS de ouro de S. João de Nepomuceno 

•As minas de otno existentes na fazenda da Gramma, .Fre· 
guezia do Descoberto, l\'Iun icipio de S. José Nepom uceno, são 
constituídas por extensas e pujantes camadas de cascalho aurífero, 
e assentam sobre quasi toda a immensa bacia em que nasce e 
corre o Ribeirão do [Jescoberto, pequeno curso d'agua de 2 i/2 a 
3 leguas, que se .lança no Rio Novo pela margem esquerda. Con
vem considerar taes minns como unicamente formadas pelo 
cascalho aurHero, visto serem os veios de quartzo e quartzito 
tambem encontrados na região, muito pobres em metal. 

Os cascalhos auríferos da Fazenda da Gramma, os unicos depo
zitos que por sua riqueza ern ouro permittem o estabelecimento 
de uma inclustria lucrativa, estão situados a (1, leguas da Cidade 
de S. João Nepomuceno, estação da Estrada de Feroo União 
Mineira, em uma fazenda que tem aguadas excell entes, notnveis 
)Jela altura e volume, e mattas dotadas das principaes madeiras 
de constmcção . . 

As camadas do cascalho aurífero nesta região, são gera lm ente 
cobertas por uma cros ta de. argilla; a sua nttingencia e desmonte 
são portanto, bastante faceis. 

Estes casca! bos acom panhm·am as ondulações mais ou menos 
pronuncindas do terreno sobre que assentam, tem n expessnra que 
Yari~ de 0111 , 50 a i"', 50 e COb t•em át•ea SLlpel'ÍOt' a 8.286,500 1112. 

As cnmadas pri ncipaes de cascalho aurífero demoram nos Ioga· 
res conhecidos pelos nomes de : 

Ribeirão do Descoberto . 
Serviço do Carlos. 
Carrego de Antonio Ribeiro. 
Carrego de Antonio l\'Iaximiano. 
Do exame feito nos pontos ácima indicados consta o seg-uinte: 
- Ribeirão do Descoberto. Em 300 bal:eiadas ele 1.0 ki los de 

casca lho ou 300 ki los (Termo media) 2 gr. 136. 
- Serviço do Car los nas mesmas proporções (idem) i gt·. 1.20. 
- Carrego Antonio Ribeiro idem (idem 7 gr, 363. . 
- Carrego Antonio l\'Iuximiano idem (idom) 21. gr, !1M. 
O toque do ouro é de 22,õ qui lates . • 

As rochas l.a~rit"eras de Minas Geraes 

(Extrahido do A?llcl'i•an JO!w·nal o{ Scicncc, Março, 1882.) 

« As séries rochosas ele Minas Geraes, até agora reconhecidas 
como aul'iferas são os gneiss e micaschistos do ,gmpo crystalino e 
os quartzitos, schistos untuosos e mineraes de ferro (itabir itos) do 
menos metamorphoseado grupo que succede ao crystalino. A estes 
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póde-se ajuntar um segundo grupo de quat•tzitQs, que jazem em 
es trnctificação discordante sobre a segunda série metamorphica. 
Em lodns estas rochas o amo encont!'a-se ou dentro ou nas im
medi ações de veieiros de qnn\'l.zo, ge ralmente, senão sempre, 
acompanhado de pyrites , os qua es atravoss11m as camadas ou se 
acbam intercalados dentro dell as . Encontra-se tambem o ouro 
em iinhas, imitando veieiros, .de uma arg illa ou minereo de 
ferro particular. Na minha rer.ente viagem ao rio das Velhas 
notei qu e, muito depois de te!' deix:J do a região em que as rochas 
gera lmente reconhecidas como auriferas margeam o rio , os de
positas Lle areia e casca lllo do leito são apparentemeute tão ricos 
em ouro como os que se encontram dentro daquella· região. Ao 
mesmo tempo provas obtidas nas bar!'as dos l'ios Pa!'aná e Pa rdo, 
tributarias que a distancias relativamente pequenas do rio prin
cipal sahem das séri es de rochas :mriferas e gue, portanto, era de 
supp·or, deviam Fer mais ricos, demonstraram que as areias 
destes rios são mais pobres do que as do rio elas Velha s,. e pa
recem provar que, mesmo em rios de velocidade consideravel, 
o ouro não é transportado tão longe como ge radmente se suppõe . 
Um exa me dos n umerosos ve ieiros de quartzo que atravessam uma 
série de camadas inclinadas ele schistos argillosos (ardos ias), cal
cnreos c grés bastante distinctas ela série metamorphica, re
velou-me o factor que m,uitos des tes veieiros contém pyrites 
auriferos. Que eu saiba, esta sé rie não lem sido reconhecida 
como aurífera. A sua idude é indeterminada, mas provavelmente 
pertence á iclnde palrozoica. 

Uma · outra formação parl.icular tem sido largamente lavr<lda 
na cidade de S. João d'EI-Rei. A rocha é a! li um cong lomerado an
tigo, contendo seix.os rolados de itacolumito, schisto untuoso, etc., 
e, sa lvo no seu caracter de conglomerado, :Jssemelha-se tanto com 
a sé ri e de quar~ziLos super iores acima mencionada, que é difficil 
duvidar de sua identidade. Nesta rocha o ouro parece estar no 
seu deposito secundaria. N'outro Jogar tenho tentado provar que 
em Grão Mogol, na p~rte septentrional da província, um conglo
mel'ado semelhante da mesma série é o deposito secundaria de 
diamante, e tenho agora ele ajundar a es ta lista de diamanti:feros 
e, até :J igum lJOnto, aur iferos conglomerados, as grandes ca
madas de Cunalinho e ele Bom Successo, ao lés te e de Guinda e 
Sopa, ao Oeste tJe Diamantina. No oeste dD província um conglo
merado mais moderno parece tor forn ecido os diamantes das 
lavras do .Tequitahy e Abaeté.• 

( 0l'"v ille D e·>'by .) 

Minas de Platina 

• Vinte annos haverá, pouco mais ou menos, que um sujeito 
desconhecido levou a fundição de Sabará uma parcella de platina, · 
ignorando o que seria, e a entregou ao funclidor para a exami· 

38 
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nar, e ver si porventura seria ouro. Este fundidor cóusumiu 
quasi uma manhã com 11 dita parce lla na forja, e mal consegu iu . 
fundil-a, e fazer de l'ln uma barra. No ne to de im pr imir -lhe o 
cunho não soffreu a barra a pancada, paniu-se pe lo me io, e ao 
redor do cunho fundiu- se crn difl'erentes partes. Vendo o tnl 
fundidor um metal de tão difficil fu são, tão rachadiço, de côr 
esbranquiçada, e tão remota da do ouro, ma is nem menos outro 
qualquer metal que podesse ter alg um prestimo ou valor. O 
dono dn barra voltando ao depois em sua demanda, entregou
Jh'a o fundidor , asseg urando-lhe não ser ouro, nem cousa que 
prestasse. Então lhe exp li coLl o tal dono, que assim sempre o 
esperára, visto a sua abunclanci~, e que na paragem podia ell e 
carrega i' cava ll os : foram suas pa lavras; deu costas e deixou a 
barra. Ex:iste esta barra ainda boje no cofre da di la Ir1tendencia 
do Sabará , poderá ·ter de 30 para AO oitavas de peso, seg undo 
indica o seu tamanho. Tive de ll:l um pequeno peda<;o, que o 
exam in ando achei ser platina com uma quinta parte de ouro. 
O desmazelo, a ignorancia e pouco Ci:I SO sob re e~ t as causas, da 
quelles que regem es tas casas de fundições, fizeram que nunca 
se procurasse por esse sujeito, que se não sa be se hoje existe: 
ti7.ie ram que se IIão fizesse ao menos uma lembrança destas para
gens, para em todo o tempo constar: e assim se perdeu uma 
occasião talvez de abastada descoberta de tão precioso metal. 

Pesquizando eu ao depois por este hom em, alcancei po1· vaga 
noticia que nesse tem[Jo elle hab itava em um pequeno arra ial de 
Sant'Anna dos Ferros; e é de su~pe ita r que em seus contornos 
achasse u ta l platina. Esta suspeita Lem al·ém disso outros fun
damen tos, quaes são, que muitos ribeirões dessas bandas, segundo 
dizem, aca rretam desse metal. 

Os Jogares hoj e conhec idos nesta capitan ia , onde se extrabe 
ou existe a platina, são na Coma rca do Serro Frio, es te mesmo 
cor-rego dos Lages e suas vizinhanças ; na Comarca ele villa Rica, 
em algumas lavras da Itab ira , na Coma rca ele Sa bará, em a Nova 
Lorena Diam antina. ' 

(D·1·' . José Viei?·a elo Couto. - MEMORIA SOBRE AS MINAS liA CAPI'I'ANIA 
DE MI NAS GER1~ES. ) 

GALENA ARGENTJFEUA NO VALLE DO AllAETÉ 

• A possança do vieiro da galena é de ma is de 8 pollegadas 
(Qm,22), sendo em certos Jogares muito estreHos e const ituindo 
todo o vieiro o carbonato de cal crysta lli sado. A ga lena atn1vessa 
o ribeirão em ambas as margens, que estão acima do rio oi to Iiés; 
nestas margens a agua acarretou o cale<1reo da ga lena e encheu 
os vacuos com limo, de maneira que ahi, com pequeno trabalho 



DE MINAS GERAES 

e em pouco tempo, foi-m e poss ivelretirar 15 toneladas de ga lena 
pura . 

Esla vanta g-e m niío durou Rln ito tem po, e ti ve de começar os 
tr&balhos de broq uea r o dessa mnneirn seg-uir u vi·eiro. No fundo 
só se podia tra bn lhar no t.umpo lln sêeca, mDs a muito custo , por 
ca u' a d;1 grnn de quantidadn de ag· n<l. Para ev itai-a , mnndei fazer 
de ambos os lado;; do ribeirão pequenns ga leri as de pesquizns; 
nws notei que, quanto mais me t1fas tava elo ri be irão, mnis es treito 
e quasi nen l1um a amosl.ra de g·a lena se achava. Durante es te 
tempo notei qtw a po ssança do vieiro augmentava a proporção 
que t~funuava -se e poder-se -hia ac har em mai,Jr profundidade 
m~io r potenci a. • 
. B a J·ão ele E sah we.ge .- P LU•r o BlUSlLIENSlS.) 

ANALYSE DO l\HNERlO 

' 111m. e .Exm. Sr.-Con espondendo com 11 invita ção de V. Ex. 
que me incumbiu em Setembro de H~24 de ir aos se rtões do Aba
eté .. não só para tom ar conhecim en to da imp rw ial fnbrica do 
c.humbo c de exa.m inar o Ql õo , como tan)bem desapartar estes 
dous metaes contidos na ga lena ex trnilid ~, eu .i<:í tive a honra em 
outra nota so bre a dita mina, de informar a v. Ex., que eu Linha· 
derretido 703 ar robas de chumbo em barras , procedidas rle i .200 
arrobas ele ga len:1 pura; que o fil ão dava espera nças fundadas 
de encer rar ab·undante mineral ; u inventario annexo dará a 
V. Ex. uma idéa exacta do es tado deste estabelecimento. 

1\es tava, para cum prir com os desejos de V. Ex. apurar a· prata. 
A fnlta de apparelhos e agentes necessarios nlio perrnittiram con
cluir de todo este trabalho, porém tenho a satisfação de apre
senttlr a V. Ex. 2 1/2 litJras, 16 oi lavas e 36 gãos de prata fina, 
procedidos de 50 anobas de chui11bo. 

Esta· experiencia, feita em pnuto já grande, vem a dar 2 1/2 
onças e 1/8 por 100 libras de chumbo, e confirma os ensa ios da 
co pellação que env iei a V. Ex., e mostra que a galena de Abaeté 
tem em prata uma riqueza superior ás da Europa; e merece não 
só por es te motivo, como pela posição favoravel da mina e a qua
lidade elo chumbo, a maior contemplação, o que tenho a honra 
de participar a v. Ex. a quem Deus guarde por muitos annos, 

27 de Abri l de 1826.- Imperial Cidade ele Ouro Preto. - Ao 
Illm : e Exm. Sr. Presidente, Barão de Caethé. • 

(De llt[onleva :le .) 
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Minas de f'erro 

DiiTol'ontos oopocios do minol'ios- sua doseripção .- Meihot· Jogar para. o os ta !Jo lo· 
cimento do uma fabrica. capaz do sa.Lisfazor as nocossidados da industria. o agr i· 
cu!Lum do O o N da província..- Pre ços acbuaos do feno om Ouro Preto, 
PiLanguy, F ormi ga, Abaoté c na província do Goyaz. 

Itcttiayn· ass ú 

• Não fallando, senão de passagem, das abunclan tes jazidas de 
minerio de ferro dos arredores de Ouro Preto, onde o combusti · · 
vel é escasso, só encontrei em quan tidade oste rniuerio na serra 
de Itat iaya-ossú, que é cons tituída quasi quo essencialmen te de 
oligisto compacto, di sposto em camadas in t; lin adas de ti5° com o 
hori zonte, dirigidas N. 60° L. e mergulhando para L. 

O alto da serra é form ado de itabiriLO com pac to, estra tiücado e 
de canga, provindo da acção das aguas so bre os mesmos itabi
ritos. 

Na ponta oocide.ntal da serra, na maLa da ConquistR, situada a 
uma legua elo arraial ele ItaLiaya·assu, o minel'io 11presenta-se em 
grande quantidade no meio de uma terra nrgillosa, provindo dos 
talci tos . 

A ex tensão das matas e aguada exce llente d'es te lagar o tor · 
nam apropriado ao estabelecim ento ele pequenas fabricas de 
ferro.» 

Sant'Anna do Rio S . Joâ'o Acinut 

• Sant'Anna é um importante e grande an aial si tuado á margem 
do rio S. João sobre rochas gneiss icas que, pela sua decomposi· 
çlio, dão · lhe os elementos de fer tilidad e e tornam o Jogar essen· 
cialmente agrícola. A duas leguas a SO. deste arraial, em rumo 
do Cajurú, ex iste uma importante jazida ele ferro magnetico, no 
Jogar denomi nado EnTro Pn,to . 

O minerio se apresenta em pedaços destacados envolvidos em 
uma pequena porção de limonito e esparsos no meio de um·a 
terra argillosa composta de det1·ítus vege taes, argill as e fragmen
tos de oxydo de ferro, tendo a cô t· negra, donde lhe vem o nome 
de Barro Preto. Retirada umn pequen11 camada de um a clous centi· 
metros de espessura, com posta de terra vegetal, encontram· se os 
pedaços do ma gneli to gran ulado, formados ele cr ystaes pequenos, 
que facilmente se desaggregam. Nos arredores da jazida as roch11s 
são gneiss icas. 

A difficu ldade de obter carvão, que só de grande distancia 
pócle vir, imped.iria a installação de uma forja catalã neste logar , 
onde a força motriz não é das mais abundantes . • 
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Pitangtty 

« A NE. ele Pitanguy em caminho para a fazenda do capitão 
Francisco da Rocha Bahia, observa-se que o terreno, a principio 
formado de talcitos, que vão-se transformando em steatitos, mais 
acima é constitniclo pelo oligisto que vai pOLlCO a ponco substi
tuindo ao talcito e apresenta-se na parte superior do morro com 
o aspecto schistow . 

E' uma das jazidas de. min erio de ferro dos arredores de Pi
tanguy, mas pOLlCO abundante, pois log-o que se começa a descer 
pelo ontw lado do morro a mesma serie de factos vai-se reprodu
zindo ;1t~ á sua base, onde os talcitos dominam. Uma pequena fa
brica que so estabeleceu nos seus arredores, em '1872, pelo systema 
cadinhos e que Leve uma duração muito ephemera, alimentava-se 
com o minerio dessa região. 

Em um dia de enxurrada a presa, quo tinham feito para forne
cer agua á l'oda do malho e á ventan eira, arrebentou-se e arrastou 
comsigo a fabrica . 

Um pouco mais para L. ex iste uma outra jazida de oligisto com
pacto na fazenda pertencente ao Sr. Antonio Alves F. Campos . 
O mine i'IO forma ahi uma pequena serra, é muito abnndante e 
acha-se colloeado no meio de scbistos argil losos sob1·e camadas de 
talcitos brancos e em blocos qur. fa cilmente se destacam. A 
aguada é abundante e póde ser levada a 'uma altura superior a 
10 metros . As matas, posto qu e niio sejam muito extensas, são 
em numero sullicien te para sustentar a fnbr ica , si os seus córtes 
forem regula risadas . Estão collocadus em terreno secco e são 
muito apropriadas ao fabrico do ca rvão . O minerio é abundante 
e requissimo (1). Niío faltarão, pois, elementos ao proprietario da 
fazenda para montar uma boa fabrica capaz de fornecer ferro a 
esta zona tão agrícola. • 

Abaeté.- Fazenda do Bttmcão 

« A quatt·o Jegnas a SO . do arra ial do Arêado está sitllada a fa
zenda do Buracão . .Em uma grota perto das plant~ções d:J canna 
desta fazenda existe uma das maiores jazidas de oligis to da pro
víncia de Minas. Este minoria está disposto em camadas. São em 
ta l. quant:idade estas camadas, dirig idns N. 30° 0 . ; levanta das para 
L. fazendo um angulo de 50° com o horizonte que, em certos laga
res onde a acção elas aguas as tem qu.ebrado e arrastado os peda(,:OS, 
fot·mam verdadeiras mural11as de uma altura superior a dous me
tros . O minerio apresenta duas variedades: urna, compacta, acin
zentada, côrdeaço, é o oligislo compacto; e outra, perfeitamente 
vermelha e mais abundante, é a hematita vermelha . São muito 

( L) E' quasi inutil ropoLir osto objoctivo om r otação aos minorios do forro 
da p•·ovincia do Minas quo são ou oligislo quasi puro ou magnoLito misturado 
com oligisLo. 
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extensas essas camadas, assentam sobre phy ll ad rs que com ellas 
alternam e 1~odem fo rnecer por mu itos secu los mine r io para uma 
grande fabrica de fer ro. . 

Perto da mata da 8orda, tendo, por consegu inte, garan ti do o 
combuslivel por mu itos r1nnos, con tando com uma aguada vo lu 
mosa e podendo ser levada a uma altu ra su·per ior a 16 metros, 
offerece este Jogar magníficas cond i ~ões para um estabelecimen to 
metaJi urgico. As camadas de ol igisto são atrav0ssadas por peque- . 
nas veias de ca lca reo, acompanhando a sua direcçào e inc li nação . 
Succedem-se pouco a pouco a estas camadas outr;1s de phyllades, 
notanclo-;:e perfeita!llente a passagem success ivn deJi as ás de 
oligis to. Este miner io não contém mangan ez.» 

Formigct 

" A cidade da Forro iga es tá ca l locada nlls marg-ens do r io For
miga, entre este r io e o .Mat:Jca \'a ll os, aflluen tes do rio Grande, no 
meio de rochas gneis;:icas que, pe la sua decom.pos içiio, produzem 
arg ill ns de grande ferti li dade . 

A duas leguas daque ll :J cidnde, perlo d11 fn endn do Sr . .José 
Barbosa, depois ue :~t ravessnr-se o mo rro dos Torresmos, formado 
de peda(~os de c!iori ta arredondados e de argi ll as proven ien tes de 
sun decomposiçiio, ex iste umn j nz icla de mngnetilo compacto 
ligado, como em Ypanema, á :1ppnrição das dioritas, que ah i des
pontam em blocos com o nspecto schisloso. A jaz ida Hão é muito 
extensa, forma um pequeno morro, mas é abundante apresen
tando-se o maguet ito compHCto. Os blocos es tão á superf1cie do 
terreno, tornando-se os ped<1cos mais puros á prnporçflo que 
a profunda-se. Existem algumns veias de q U<H"tzo, ncll es in tei·t:a
Jadas. 

Neste Jogar as matas são rnra s, e, a não ser pequenos c.npões, 
não h a madeiras nos arredores.)) 

At'raial ele S . .Jocio Bctptistct 

«Este arraia l Jlca a cinco leguas n SE. da cidade de Olive ira . A 
meia legun a L. de ll e começ,"m n apparccer bloc-os de mngnet iLo, 
analogos aos de Sanl'Anna do r io S.João Acima, que prolongam-se 
na estrada e despontam depo is em diversos Jogares. Nesta porção 
dom inam os gneiss e as dio r iLas desapp<~re 1·em . 

Nlio ha matas nas ~ i rcum_v: i sinh~_nyas c, a não sere~ pequ_enos 
capoes. nas gratas, sena mruto di/1icd encontrar alJ 1 made1rns . 
Aguas são no emtllnto abundantes e altas. 

Tacs são, em resumo, ~s diversas jaz idos de mioer io de [erro 
dest~ região do O. da prov ínc ia. Si em alguma o minor ia é dos 
me lhores possiveis, fa lta-lhes, pn1·a o estabelecimento de fabricas 
de ferro, o comhuslivel; neste caso ncham-se as mngnificas jazid·as 
de ferro magneLico do arra ial de Sant'Annn de S. João Acima , da 
cidade da Formiga e do arraia l de S • .João Baptista, Outros 1oga-
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res, como ILntiaya-assü e Pitanguy, apresentam para instai Jacão 
des tas fabriC<ls elementos sufficientes para poder sustental.:as 
durante mu ito tempo, si forem bem administrados e regularisados 
os córtes de suas matas . Si, porém, seg rrirem o processo roti
neiro de de\·astat· as mattas, sem ordem e sem methodo, fa!Lar
Jhes-ba em poucos annos a made ira, e a fabrica terá de deixar de 
funcciouar por esta r não . Finalmente, o Abaeté offerece, a meu 
ver, as melhores condições para o estabelecimento de fo rjas cata
lãs que satfsfaçam ás necessidades do O. da província e parte 
do N. occidenLa l e mesmo SL. como vou mostrar. 

Esta min lw opinião é baseada: 1. 0 na grande jazida de oligisto 
deste lagar; 2° na extensão de suas matas, que já fazem parte 
da grande matta dn Corda ; 3° na abundancia d'agrra para força 
motriz e na possibilidade de leva i-a, no lagar da .iazida, a muitos 
meLros ele altura; t_~,o na faci lidade de transporte dos prodrrctos, 
da fabrica; 5. o não só por ser fa cil a venda dos serrs prodrrctos, 
corúo ta miJem por se achar n jaz i da a sete leguas ele distancia das 
de g·a lena, cuja exploração fatura dará grande rend imento á 
fabrica; 6", no alto preço pe lo qua l é paga a arroba de ferro 
neote Jogar e ;p.a fa lta enorme qrre existe desse metal; 7° final
mente na situação d<l fabrica no meio de uma zonn essencial-
mente agrícola . · 

Já mencionei o que diz respeito á jazida de minerio, á extensão 
e qua lidade das matas e abundancia d'agua des te Jogar; resta -me 
tratar da questão elo trvnsporte, veuda do producto e preços 
do ferro . 

Os producLos da fabri ca podem ser transportados muito facil 
mente por meio de carros. As estradas nesta região são naturaes. 
'rn1çaclns no meio de chapadões enormes, conservadas peJa pro
pria natureza dos terrenos, só são mudadas para orrtras para lleJas 
quando as rodas dos carros Lêm cavado ne!Jus profundos sulcos 
que impedem- lhes o li vre tran sito . . 

Então o carreira tem pouco a fazer: cortar alguns arbustos, 
desviar pequenos cursos d'agua, e a nova estrada é construida 
em tão pouco tempo, que mrriLas vezes não atraza a marcha do 
comboio . 

O transporte em carros, podendo ser feito em maior esca la que 
o ern auimaes, fica muito ma is 0m conta, de modo que mesmo a 
fabrica fic<mdo um pouco longe de centros commerciaes, poderá 
fazer concurrencia nestes Joga res a outros productores que para 
all i mandein ferro . Assim, da fazenda do Buracão á cidade da 
Formiga a distancia é ue 60 legrras, des ta cidade a Ouro Preto 
ella e de 45 leg ua s, quinze leguas de differença, para menos; no 
em tanto o transporte de uma arroba de ferro custa 21$ a 21$1>00 de 
O aro Preto a Form iga e 800 réis a 1a da Formiga ao Arêado, um 
pouco ad iante do Buracão. 

Conv iria umito mais ao negociante da Form iga comprar ferr0 
ao productor do Buracão do que ao fabricante dos an edores de 
Ouro PreLo. No primeiro caso fica r- I h c- h ia a arroba de ferro por 
3#500 eM e no segundo por 5# e 5#500. · 
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Ora, si á Formiga, collocada a 60 leguas daquelle Jogar, será 
conveniente ir fornecer-se de ferro ahi, muito mais a outras 
cidades e arraiaes da província. Além elo transporte por meio de 
carros póde ser tentado com successo o feito por inLermedío de 
canôas no rio S. Francisco e ulg- uns dos sem affiuentes . O rretc 
seria muiLo mais ecunomico. Por este modo serão satisfeiLns as 
necessidades do N. da província. 

Si algumas das cidades· e arrai aes das margens claquelle grande 
rio recebem o ferro da Ba hia, ferro sueco, pagam-o n preço 
alto, como, por r.xemplo, a cidade de Januarin, onde a arroba de 
ferro custa de 10/J a i2tli. N'um paiz em que ns jazidas de mine rio 
de ferro e boas condições para o fabl'ico deste meLai suo alma
dantes em muitos Jogares, custa a crer que se empreg ue o !'erro 
sueco, de prefemcia ao nosso, que em nada lhe é inferior. 

A navegação elo baix:o S. Francisco , si póde ser feita em maior 
escala não é muito superior á ela parte alta onde as pequenas canôas 
ajoujadas podem perfeitamente navega t· . 

O ferro que CLlsta em Ouro Pt·eto 2lHJOO a 3# a ar roba, já é 
pago em Pitanguy e na Formiga a 1lB:JOO, no AbaetP. a 7{} e na 
capital de Goyaz, ' segundo infor1na ções fidedi gnas de uma pessoa 
que ahi residiu alguns annos, va le 22/)a arrobaI Os instrumentos 
de lavoura e ferra gens ele an ima es; feitos deste meta l, são pa gos 
por precos que estão na mesma proporção, como se póde ver pelo 
quadro abaixo. . 

Mas, possuindo tão gt·andes elementos para a sua prosperidade, 
qua l será a razão por que na parte O. da provinci a não existem 
fabricas de ferro ? Quaes são as suas principaes ca nsas? Primeira: 
a falta de pessoas h ~ b il itadas para montar essas fabrica s . 

No sert5o não con hecem mesmo o processo elos cadinhos Wo 
primitivo e tão dispendioso, e que, no em tanto, no muni cípio de 
Itabirn dá o bem estar e abundancia a muitos l"nbricantes de !"erro. 
A segunda causa, a mais capital c que afugenta os industriaes 
dessa região, é o temor das febres sezonarias, elas nwleitc~s. 

Entretanto as sezões só atacam aos hab itantes dus margens ele 
certos r ios como: o Picco, uma parte do S, Francisco e outros, 
mas mmca aos que resülern 1w bcw'ia elo Abaet·é. O clima deste 
Jogar é sadio, excel lente e póde ser comparado aos melhores da 
Enropa. 

Não lhes faltam matas abundantissimas e extensas, minerio em 
uma profusão enorme, e exce ll entes quéd:Js d'agua, força motr iz 
prodigalisada por toda a parte, no emtanoto o sertão do AbaeLé 
não tem uma fabr ica de ferro I 

Mas seria de vantagem o es tabelec im en to de uma fabrica de 
ferro nesta região'? Sim, Qualquer que fosse o systema pelo qual 
o ferro fosse fabricado, por peior que fosse, bastaria uma producção 
di ar ia de cinco a seis arrobas, para dar ao seu fa bricante, já não digo 
fortuna, mas um viver muito mai-s commo clo que o elo fnzendeiro, 
que lu ta com clifficuldade de Ler instrument0s para la na r a terra. 
Mas, si em Jogar ele um estabe lecimen to montado por. um systema 
imperfeito de cadihos, italiano ou outro qualquer iclentico, 
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existisse nclle uma forja caLalã cuja producção diaria regula 30 
a 4,0 arrobas, si o carvão fosse feito pelo systema de médas, 
muito mai.s economico que o de covas, que emprega Ires a quatro 
vezes mais madeira para dnr o mesmo resultado; si as pequenas 
quédas ll 'agua, que não pudessem ser aproveitadas ms rodas de 
co lhe r, ou fossem pelas de calhas, si emfim o es tabelecimeuto 
fo se dirigido por um industrial intell igente e conheceilor da 
ma ter ia, poderia asseg urar que !'a ria a sua fortuna e em poucos 
annos. A arroba de ferro rei ta pelo processo cata lão Oca em pouco 
mais ou menos a 1.avoo de custo ; si o seu preço de venda fôr 
3#000, h a I ucro de cento por cento . 
. Qual a industria que daria res ultados tão sa ti sfa0torios? O ferro 
é como o ouro e~tra h ido do mi nerio é logo vendido . Os fabri 
cantes de ferro dos municípios de Santa Uarbara e l tabira tem 
um liv ro de encommendct e é por elle que regulam a sua pro 
ducçfío diaria . O productor não espera pelo consumidor; este, 
pelo contrario, empenha-se com aquelle para que o satisfaça 
antes do praw marcado . 

Si no N. da prov íncia, onde existem tnntas fabricas de feno, 
este fnclo se dá, o que espera o productor de AIJaeté? será poss íve l 
que Lenha de luctar com a difficuldade de vender o seu producLo? 
A resposta c\ immediata - n:io.- iYias vejamos. . 

Os muncipios vi ~inho s de Pitantaguy, Marmelada, Patos, Patro 
ci nio, Bagagem, Araxá e Piumhy contam, seg- undo o ultimo recen
seamento, 13 ~, 937 almas, os el e Pnracatú nas divisas de Goynz, 
Guaicuhy, S. Romão c .lanuaria nas margens de S. Francisco 
têm G0.57i habitantes . Si suppuzermos que somente a quinta parLe 
desta população traba lha na agricul tura o que é adm irave l, visto 
que é o meio ele vida que tem, si suppuzermos, mais que des ta 
quinta parte cada habitan te precise de uma arrobn de fe rro por 
anno, veremos que a producção de uma fo rja catalã não será 
sufficiente para fornecer-lhes fe rro a estas necessidades . E não é 
muito . Uma arroba de ferro é o peso de duas enxadas, duas 
fouces e dons machados. Já não quero fazer entrar em linha de 
conta a venda de fenagens para ani mnes, pregos, etc. mui to 
ma is face is a exportar e procurados pe los criado-res o fazendeiros . 

Ver-se-ha o fabricante estabelecido no Abaeté obrigado em 
mui to pouco tempo a far.er em Jogar de 30 a (1,0 arrobas cliarias o 
dobro, em vez de ter uma só forja cata lã, a montar duas . Final 
mente, uma fabrica ele ferro neste log·ar dará um grande impu lso 
á lavoura não só da pl'Ovincia de Minas como á de grande par te 
da de Goyaz . 

Este facto crear-lhe-ha consumidores e assegurar-l he-ha a pros
peridade e a faci l manutenção . O ferro é a alavanca do progresso; 
sem elle a lavoura, o comm ercio e a industria não poderiam 
existir. Si conseguir penetrar no sertão do AbaeLé de modtJ a 
sati sfazer ás necessidad es, creará uma nova viela nesta reg-ião tão 
favorecido pela natureza e tão desprezada pe la industria . 

'ferminando esta parte elo meu traballio, fo l ~o em dizer que 
noLa-se já um movimento entre os capitalistas des ta r eg ião para 
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inst::tllação. de fab ri cas de feno. E' a~sim que em Pitanguy o 
Sr. Anton1o Alves F. Campos começou as o!Jras de uma n:• sua 
fazenda. Outros, em breve, construinio forjas mais bem montadas 
e capazes de preencher esta lacuna no sertão do Abaeté . » 

PREÇOS AC'.FUAIJ;S DO FEflRO, INSTRUMENTOS DE LAVOURA 
E FEfiRAGENS DESTE ME'rAL 

Ouro -P•·oto PiLanguy Fol'miga. AbaeLó Goyaz 

Uma a rrobado forro 2.)700 a 38000 . . . 5$5DJ 51) a 58600 7/)00) 22fl000 
Uma enxada liOiJ a 18200 .. .. ....... .18600 3#000 t,./jOOO ? 
Um machado ! .~600 a 2,)000 .• ..•...• 1,.,~000 38000 o,l,OOO 6/)000 
Uma fouco 1fl600 a 2aooo .... .•.. . .. 5,~000 3,~00 5 ,~1) 00 ? 
Duzia do forradUI'as do !JosLa 28400 

3,800J 1,1J320 9h600 a 28500 ............ .. .......... 3UOOO 
Um milhcil'O do c•·avos 7/ji,.QO a 8N000 uaooo ? 161JOOO 20,~00J 

Salitre 

Doscripção da Lóca. Grande dos Arcos.- Pl'ocosso usado pelos antigos para a 
oxtrac ~.ão do salitre.- Algumas moditicaçõos a introduzi•· nosto procosso .
Analyso da Lona al'gi llosa pobt·o, daquo\ la lóca. 

• Nas margens do S. Francisco notam-se grandes camadas de 
calcareo quo têm uma extensão consideravel. 

Ne.ssas camadas as agnas cavaram profundas e compl'idas 
grutas que foram depois cheias do uma terra argi ll osa e de limo. 
São as grutas de salitre onde o Dr. Lund tem feito estuàos pa lre
ontologicos importantes e retirado grande numero de fosseis. 
Além de muitas outras, exist·em duas importantes nus visinll anças 
do arraial dos Arcos, a 41/2 leguas a O ela cidade da Formiga . 
Uma .. denominada Lóca GTmule, fica a 11/2 leguas 11 S. O do 
anailll. Tem uma largurn média de sete metros, n extensão de 
perto de 800 metros e uma nltura superior a cinco metros. E' uma 
gu leria perfeita e elas mais be l las possíveis. A ma abobada semi
cyl indrir.a ·é ordinariamente lisa, demonstrando assim a grande 
acção que tiveram as aguas na sua formação. 

Em alg·uus lagares formaram-se fendns no calcareo e as aguns, in
fi ltrando-se por ellaB, foram pouco a pouco d'epositando sta lacti tes, 
que apresentam por vezes um volume considerave l. Suas paredes e 
mesmo o céo da ga leria, acham-se cobertos de inscripções feitas 
a carvão, fumo dos arc'hótes, etc., das qu~es algumas têm a data do 
secalo passado. A galeria é fechada no meio por um véo de stala
ct ites que da passagem para o outro salão, por uma pequena 
aberLura. Os fios deste veo são tão Lenues que uma luz co !locada 
do lado opposto dá-l he o aspecto de um rendado natural. 
A galeria continún então aLé es!Jnrrar em um obstaculo for
mado pelo proprio calcareo, onde só existe um pequeno canal 
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que faz communicar o ar interi or co m o exterior. Parece-me que 
n'outro tempo esta g~ l e r i a era aberta de um lado a outro. 

Foi então que se form aram as abundantes jazidas de sa litre que 
abi existem. Este sa l e encontrudo umas vezes de mi otura com 
ilma tena nrgit tosa, outra s vezes, qu us i puro, já crysta lt isado, em 
pequenos ülom eutos, opacos, reunidos em fe i xe~ uns aos outr0s. 
Ate uma grande extensão foi explorada a lóca por um processo 
rotine iro, imperfeito e improductivo que Eschwege descreve no 
seu trab-a lho do modo seguinte: 

• H a no todo 10 escravos na fnbrica. Estes escravos cavam e 
. cnrregnm n terra da gruta em pequenos carros de mão para en
cherem cano s de bois que as levam ate a officina. Para trabalha
rem nestas offic ina s chegam de tempos a tempos opertrrios . Na 
offic ina reduzem a pó a terra, quo se acl1a em pedaços muito du
ros, 1Jatendo com pequenos pá os . Depois de pulverisada collo
cam-na em caixas el e lavagens formadas de um só tmnco cavado . 
As aguas el e Jnvagem são depois fer·viclas em seis ca ldeirns tendo 
cada uma seis pés de diametro e profundidade. Em uma ca ldeira 
á parLe e l"e rvido de novo para ser então f:iltrndo em um vaso de 
madeira , onde c:rystnllisn o s<tlitre antes do chlorureto de sod ium ; 
Tiram-se as aguas mães, notes de começar a crystn ll isar este ul
timo sa l e prepur.n- se um sa lcozinbn onde aindn existe . sa litre. 
Este sal serve para o gndo. O de salitre preparado desse modo é 
vendido, sem ser refinado, ó fabrica de po iYora do Rio de Janeiro 
a 4asoo ::r arrobn. A producção annual da fab rica é de :150 ar
robas. Com uma boa e intelli gente direcção n l'niJrica produz iria 
muito ma is, porquanto cada carro de terra de mais de 60 pés 
cuiJicos dá uma só arroba, se ndo a terra muita rica. • 

Quando visitei esta lóca, não traba lbavam mais no salitre, mas 
existe <linda graude quantidade de terra que póde ser tl·atada da
ranto muitos nonos e se rá uma fonte de riqaeza para qualquer 
empreza que encetar es ta exploração. · 

Por meio de lu vagens method icas ret irar-se-h a uma maior' por
ção ele salitre e corn muito menos agua. 
· Estas lavagens silo feitas em toneis ou cubas oude col loca -se 
uma certa quantidade de agnn que disso lve uma par.te elo sa litre 
con Li do na terra. Tteti ra-se metade el es ta agua e ,c.o1loca- se outra 
porção nova que aca rretiJ metade do salitre .Q-LW havia ficado dis
so lvido na agaa primitiva, e assim por.d1ánte até que reste uma 
rl iminuta quantidade deste sa l na t.erra embebida. EsLDs aguas 
são col locadns em outros Lon~-com a terra novo ::rte terem di s
solvido uma grande por_çã-o de sa l itre, de modo qae todas te
nham o mesmo g-rau de saturação. 

São então concentracl:1s e purificadas em ca ldeiras especiaes. 
Para transformar os :rzotntos ele cal, magn esia em azotatos de 
pota ssa costumam-se rui turar á terra salitrosa uma certa pro
p::Jrção de cinzas que fornecem o alcali . 

Nas lavagens em cubas, como se fazia antigamente, a quanti
dade d'agua que fica contem uma grande proporção de sali tre. 
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Pelas lavagens succ0ssivas a proporção d'agua restante contém 
uma diminuta parte de sa lilre dissolvi,l•J. 

Além di sso, empregando ·se pouca agua a despeza de concen
tracão ser ti mui to menor. 

Ás cinzas serão Fornecidas pelo combustivel que aquece as 
ca ldeiras de concentração . 

Faz. se depois crysta 11 isar o sn I i tre . As aguas p ri mil i v as (eaux
miJres) contêm sempre uma proporção de chloruleto de sodium e 
outros saes. Ora, a sa lu iJridadc elo sa litre augmenta ex tra ordina
riamente com a temperatura , emquanto que a do cblorureto de 
socli um pouco varia. E' bas f:'ado neste principio que se refi na o 
salitre . 

.Já na ca ldeira ele concentração uma part e de chlorureto de so
dium crystH IIi sa e póde ser retirada antes do res friame11to das 
agnas que contêm o sa litre. 

Depo is de erystallisado lava-se-o com agua sn turad!l desse mesmo 
sal. Esta agna pó de di ssolver antros sues, mas nem uma acção tem 
sobre o sa litre . 

Faz-se seccar em estufas o fi ca o sa litre branco com o aspecto 
de nrêa. Entrega-se nes te es tac!o ' ao commercio . 

Existem outras lócas ele sa litre, nos arredores da Formigo e dos 
Arcos, e margens elo S. Francisco, que poderiam forn ecer !TIUHas 
arrobas, ma s cuja extracção não é proseguidn por falta de meios 
de transporte. 

Da terra sal itrosa ela Lóca Grande, perto dos Arcos, nz em um 
kilo um pequeno ensa io. De li e retirei Ogr. ,õ\JS de sali tre pu ri
fi ca do, o que dá o res LJ itaclo de 598'grnm mas em uma tonelada de 
terra. Este sa litre nãe contém iodo .. • 

( ANNAES D ,l E SCOLA DE ~UNAS DE OUUO PRE'l'O) 

Lavras diatnantioas 

DESCODERTA DO DIAMANTE NO DRAZIL 

•As lavras do Tijuco até o anno de :1720 foram consideradas 
como puramen te aLlriferas,e portanto suje ita s ao regiment.o dos 
super intendentes e 1:\·uardas-rnóres das terras mineraes. A riqueza 
de suas minas hav ia attrabido grande numero de pessoas que nll i 
se foram es tabelecer com suas famílias, e obtiverani do g- uarda
mór da vi li a do Princ ipe, ele quem dependiam, cartas de data para 
a sua exp loração, mediante o seu pagamento dos dil'eitos estabele
cidos sobre as lavras nurifera~. 

Não se sa be ao certo qual o lagar em que fora achado o pr i
meiro di amu nte, attenta a va riedade de tt·adições que lla ~í res
peito. Esta incerteza c variedade de tradições explica-se, e 
mes mo parece natura l, si attendermos que os mineiros só se occn
pavam com as explorações de ouro e não conheciam ainda o dia-
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mante.Succedia que na mineração ele ouro ,nos leitos elos corregos, 
encontravam certas pedras peq uena s, cujo brilho e crystalli za
ção attrahiàm-ll1 es a :Jttenção; mas não lhe~ conhecendo outra 
utilidade, eram guardadas como simp les obj ecto ele curios idarle 
e serviam de tentos pnra marcar jogos. Considerado assim como 
obj ecto de nenl1Um va lor, facil fora perder-se a memoria do 
Jogar em que se achava o primeiro diamante . 

Não é menos cl iffi ci l dizer quem fora o primeiro descobridor, 
ou antes o primeiro conhecedor dos dimn ao tes entre nós . Uns 
querem que fora Bernardo da Fonseca Lelio, quem os descu
brira e manifestara á corôa, (I) Outra tracl i ç~o diz que um frade 
cujo nome não se dec lar:1,tendo vindo a Tijuco depois de ter es tado 
em Gol conda, ou de se minerava o diamante, vendo os tenros de 
que se servi am o:; tijuquences para marcar o jogo, conheceu que 
eram diamantes ; e que Bernardo servindo -se desta descoberta 
part irei para Portuga l a manifes tttl- o ao r ei. Em r emuneração 
foi nomet~do Tabelli ão e capitão-mór da Villa do Príncipe . 

E' certo, porém, que no anuo de 1729 já os di amantes estavam 
descobertos , e eram exp lorados, com o quan lo ainda não fossem 
bem conhecidos, como se collige das palavras com qne começa a 
pri meira portar in de D. Lourenço de Almeida, mandaqdo sus
pender todas as minerações de ouro nas terras diamantinas, e 
annullando as cartas do datas obtidas do guarda-mór. 

•Porqunnto, diz a Portaria, tendo noticias de que em var ias 
rios e ri beiros da Comarca do Serro do Frio tem appnrecido e vão 
appnrecendo umas pedr inhas brancas, que se entende ser di aman 
tes, e moitas pessoas da CorJ11rca têm pedido ao guarda-mói' ca r
tas de datas nos Laes rios o ribeiros para LiTarem ouro ? .. . -e por 
qu e tenho dado conta á Sua l\1agestude do descobrimento destas 
pedras, ·remettmclo-llze as nmost?·as, o que Lambem tem feito o 
Dr- Ouvidor geral da Villa do Príncipe, Antonio Ferreira elo 
Valle e Mello e estamos esperando a reso lução do dito senhor, 
para se dar· á execução o que elle for sorv idoordenar etc, e tc . • 

(D.R- J . J<'elioio elos Santos . - ~tEMOR! AS DO DISTlUC1'0 DIAMANTINO DA 
COMARCA DO SERRO FRIO . ) 

DIAMAN'rF: DE Al3AETÉ 

•O maior diamante elo Universo, o que .Rogé de l'Isle avaliava 
nll prodigicza somma de 7,n00 milhões, das minas do Brozil se 
obleve ; po rém não foi a adm inistraçâo qoom o achou, e mui 
singu lares circumstancias prendeu-se a historia do seo descobri
menlo. 

'l'res brazileiros haviam sido condemnaclos, ignora-se por que 
delicto,a perpetuo desterro para a parte mais remota do sertão de 
Minas, Antonio de Souza, José Félix Gomes e Thomaz de Souza, 

(·I) Anlos do tor Born:ndo da Fonseca Lolio doscobo rlo o diamante, já Sobasllão 
Lima do Prado o Linha aebado no Ri!Joi i'O Man~oJ ailluenlo do Joquitinhoulla . 
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por que a trnclição conservou seus nomes, largo tempo pelo inte
rior erraram, nos confins el e Goyaz, sem cessa r procurando 
no fundo dos vaJi es ou no leito dos rios, nlgLlm thesouro igno
rado, que os puzesse em estado de so li citar o seLl perdão. Tinham 
esperança de que conseguiriam descobrir um dia algtHna abun
dante mina de ouro; emprellend eram alguns trabalhos, ou só o 
acaso tem porte na sua fortuna? Eis o que nunca se pôde com
pletamente aclarar. O certo é que havendo devagado por espaço 
de 6 an nos sem descobri r co usa a lgumn, os nossos desterrados 
chegaram em o noroeste a ])a rda de um rincho chamado ;lbaeté, 
situado a 90 leguas pouco mais ou menos do Serto Frio. A trad i
ção refere que elles só OLHO buscavam no leito deste riacho,quando 
acharam um diamante, que pezava quasi uma onça. 

Sem embArgo da incel'teza, que acerca elo vr.rdadeiro valor 
desta pedra conservavam, exactamente por causu do seu tamanho 
grande foi o jubilo que experimentaram. Depositaram u sua, con
fiança em um, cura que os neompanhou á Vi lia Hioa a entregar 
o diamante de Abaeté ao Governador geral d11s minas, ~ue man
do,u co ogreglll' uma commissão espe.cial, á qual, depois ele maduro 
exame decidiu que a sobre dita pedra era o mais rico presente, 
quo o Brazil até en tão havia feito á Corôa de Portugal. Os tres 
degradados obtiveram um perdcio provizorio, e o c.ura, com o rico 
deposHo, quo nas rnmteiras de Goyaz l1avia recebido em conti· 
nente part io para Lisbôa, onde o l'amoso diamante do Abaeté 
excitou grande adm iração; em nenhum th esouro real havia um 
diamante d'aquelle tamanl10 ; e segundo dizem, :.;lgLms previle
gios obteve o ecclesiastico, que clelle era portador. Pe lo que toca 
á Felix Gomes e seus companheiros, á historia nflo diz que se lhes 
entregasse a menor recompensa. Sabido sómen te que foi ratifi
ficado o perdão, que o Governador de Villa Ricn lhes conce
dera . 

Um destacamento foi sem demora enviado para ás margens de 
Abaeté, que em continente se entrogou á ex plornção; porém 
até o presente, não se tem n'e lle ac l1ado mais do que pedt·as de 
um tamanho vulg<tr, em cujo bt'ilho nada tem de notavel. 

Por magnífico que possa se r um diamante tal como o C]Lle aqui 
mencionamos entende-se quão ditücil é u tilizai-o de modo conve
niente, mesmo em um traje esplendido. El-Rei D. João VI que 
sobre manias gostava das pedras preciozas mandou furar o sobre
dito Diamante, que suspenso trazia ao pescoço nos dias de cere
monia . • 

(F'e,··nancl Dias) - I;IrsTORIA DO Bn.ASlL. 

Lavra diamant,ina da serra Itacanl.birus~ú 

« A serra de Santo Antonio Q.e Itacambirussú, conhecida abre· 
v iadamente com o nome de Ser1·c~, ficou comprehendida na 
demurcagão diamuntin;~ pertencente ao termo de lYiinas Novas. 
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Logo que houve noticia do apparecimento de cli nmantês alli, a 
guarda de suas terras foi con l'iacla e recommendada ao commis
sar io de Minas Novas nomeado oelo intendente, a quem es te de 
l'er·iu as delegações precizas, pàra habilitai-a a evitar que J'ossern 
rninerad.as por gar impeiros: para esse fim poz á sua di spos ição 
um cl esta mento de 35 praças, que continuadamen te patrulhavam 
as lavras . 

Por muitos anuas a • Estracção • nã0 se animou a explol'ar 
aquell es terrenos, rece ia o do que não dessem interesses superiores 
~s despezas ; e porque as recom menda~ões da clirectoria de 
Lisbõa eram de não uniscar -se n administração em explorações 
novas el e resLlltaclo ince rto, emqunnto exist issem serviços já 
conhecidos no Tijuco e Joga res vizinhos. 

Mas em 1781: cons tou que na se rra iam apparecendo diamantes 
ou abunclaucia, descobertas pelos garim peiros. Estes cornman
clados pot· um ce lebre e intrepido chefe denominado João Costa, 
haviam invad ido as terras diamantinas depois de te rem batido e 
expulsa do as forças destacadas p~i·a a sua gua rda. Com esta no
ticia a .i unta diamantinil derterminou que o ca ixa e administrado r 
ger·at dos serviços do Tijuco, Miguel Ribeiro ele Araujo, s~hisse á 
examinar o terreno e tentar uma exp loração em ponto pequeno 
po r conta ela Fnze11da rea l, l ev~mdo para aux iliai-o a· tropa quo 
trabalhava no carrego Caet ho-mirim e trinta praças de dragões , 
com autorização de recrutar mais o numero de gente necessaria 
e reunir-se ao Ll estacamento de Minas Novas. Os garim peiros logo 
r1ue tiveram noticia do reforço que ia ú sua c; Ln, retiraram-se e 
sabiram á procura de novos serviços em outros Jogares. 

Deram lucros vantajosos as priHJeiras exp loi'ações tentadas na 
serra; e como a mine raçfio promettia ainda melhorar, resolveu a 
junta tenta r leva r mais importante para o qual mandou o feitor 
João Ferre ira Coe i h o com segunda troptl de HíO trabalhadores. 
Esta de liberação l'oi posteriormente app rovada pera directoria, e 
assim es tab eleceram-se na serra os serviços c],, es tracção, que 
con ti nua ram por muitos annos. , 

( DR. FlLIClO DOS S ANTOS, lllllMOIUA SOB LU: O DIS'l'RIC'l'O DIAMANTINO DA 
COM;~ROA DO SERRO FRIO ). 

Lavra diamantina do Pagão 

• No anuo ele 1.82õ, um garimpei ro, Ignacio Martins, com a batêa 
na cabeça e almoca rre aos hom lnos, percorria a~ margens do 
Caeteme-r im, rio Pnrdo e Pagão em busca de uma fai squeira. Os 
mineiros em . geral ainda nãl) conheciam outras jazidas de dia
mante, além dos leitos dos rios, g·np iaras e taboleiros, isto é, os 
terrenos de alluvião. 

O g~ rimpo então era fracamente perseguido, ou quasi tole
rado. A influencia da liberdade tinha penetrado até no centro de 
nossas desertas serranias. 
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Ignacio Martins ha muitos dias que n[ío extrahia um só rlia
mante. Vagnva incerto pelos campos e brenhas: acabara-se sua 
provisão e não lh e restava um vintem para fazer o sacco (1). 

Neste es tado atravessava o alto do Pagão. Tinha cbuvido. Um 
fio d'agua, qlle cabia em uma pequena bacia formada na rocha 
pelas enxurradas, attrahiu-lhe a att0nção. Parou c assentou-se 
junto. Depois, como por clistracção, encheu a batêa de um pouco 
de gorgulho bravo, que apanhou ao acaso do mesmo logar onde 
se assentara. Era um gorgulho, que os mineiros chamam dente ele 
cão , composto de peclaeos de quartzo arenozo ns peros, de · J'órm as 
irregulares, angulosos, envolvidos em um sa ibro grosso, pesado 
e com pouca terra. Es te gorgulho é ordinariamente pobre. 
Ignncio Martins paz-se a la val-o sem esperanca) e como dissemos, 
distrahidamenle. · 

Moveu a batêa com esse movimento ci rcular, agi!, engraçado, 
que só os mineiros snbem executar, e só os mineiros sabem apre
ciar ; no sessm· elas pedras achou um diamante. Talvez fos se 
algum diamante rolado, ou ex traviado de al gum outro serviço 
superior, pen8ou o garimpeiro. Continuou a lavar, e achou outro 
diamante, depois outros e outros. Não lhe res tava mais duvida: 
o gorgu l bo era riqui ssimo. Estava descoberta a celebre Lavm do 
Pa_qão. 

O garimp eiro, que momentos nntes não possuiu um vintrm 
para {aze1· o sacco, achava -se agora ri co . A' tarde sa hiu com o 
p icuâ (2) ch eio , e foi pernoitar na Chapada. Pr·odigo e inconside
rndo, como toclos os ga rimpeiros, nessa noite deu um esp lencliélo 
batuque nos seus conhecid os, em que gastou muito vinho fino. 
· No dia serrninte communicou sua descoberta a um irmão, e 

pnrtiram os' do us para o Pngiio. A' no i te v oi taram e conti · 
m1aram a gostar com prodigalidade. Assim muitos dias e muitas 
Mi~s. · 

O povo da Chapncla admirava-se de ver Ignacio Martins sempre 
com dinheiro e diamantes, mas ignorava donde os extrnh in; 
porque o garimpeiro, para não tornar patrnte o seu descoberto, 
sempre tomnva um rumo diíierente 110 sn llir ela povoação. Um 
dia alguns curiosos o seguiram occullamente, expreitaram e 
viram-no trnba lh<•ndo no alto do Pagão. 

Logo o segredo ficou àe~ coberto, e immensos povos da Cha
pada e Jogares ci rcumv izinhos, aperceb idos de bntêas e almo
r.ores, para alli correram a trabalhar . 
. O Pa gão é uma des!'as bizarrns nnomalias, que algumns vezes 

apresentam as lavras diamantinas. Nesse gorgnlho bravo, rude) 
sempre pobre em ou-tros lagares chamado dente de ccTo, havia uma 
riqueza immensa. 

(i) Fazer o sacco, om lingnagcm minci•·a, quor dizer : prover-se do manti· 
montes. 

12) PictJ<Í é uma poquona peça Oca cilíndrica, do chif•·o, ondo qualquer 
outra matc ri a, om quo os mineiros cosLumum g11ardar os diamantes quo cx
trahom. 
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Em uma vasta extensão de campo, no alto do Pagão, o gor· 
gulho alastrava-se superficialmente sem cobe1·tct ele desmonte (i), 
na fórma de uma camada pouco espessa por cima da pissarrn. 
Esta situação anom<da fez dizer- se, quando correu a primeira 
notic ia da descoberta, que os diamantes colhiam-se nas raizes do 
capim; espressão exagerada para designur a riqueza do Jogar. 
A unica e fraca formação era (e7'?"'{tgem e caco de tel/w. (2) » 

(D1·. Ji'elicio elos Sc~ntos·- ME~IORIA SOBRE O DISTRI CTO DIAMANTINO DO 
SERRO FRIO.) • 

Lavra diainan·tina do 111orro de Santo 
Antonio 

« O morro de Santo Antonio, em cujo declive estava edificado o 
arraial do Tijnco, foi sempre considerado de terras puramente 
auríferas. E' extremado ao nascente pelo valle, que banham o 
corrego de S. Francisco e o Rio Grande ; ao sul e ao occidente 
pelos corregos das Bicas e Piruruca; e no norte segue ondeando 
graciosamente até perde1·-se nos valles do Rio das Pedras. No cimo 
da extremidade meridional do morro estende-se uma pittoresca e 
deliciosa planura, quebrando- se (\bruptamente pelo lado do sul, 
e descendo para o oriente em seu declive. Na época de que 
tratamos , o Tijnco só occupava o centro da vertente ól'iental; 
mas depois foi subindo: estendeu um braço pelas ruas da Gloria, 
Luz e S. Francisco, outro pelas 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 culminante desta planura ele
vava-se outr'ora, ao tempo do decoabrimento do Tijuco, um ma
gnífi co e gigantesco coqueiro, que se avistava de longe balançando 
sua soberba ramagem n·o horizonte. Os índios davam-lhe uma 
idade fabulosa, e veneravam como uma arvore sagrada, de
baixo de cuja sombra reuniam-se os chefes guerreiros, quando 
tinham de tomar alguma deliberação importante. Obrigados a 
fugir ante os invasores de sua patria, a sagrada palmeira cahiu 
no poder des tes, que a cortaram como objecto de supres tição e 
idolatria, e no Jogar plantaram um cruzeiro que tem sido reno
vado até nossos di as . Era com o s11grado ~y mbolo da redempção, 
que o ávido portugLlez, assignalava suas usurpações. 

Presentemente a vertente oriental do morro de Santo Antonio 
está quasi toda coberta de edificios, á excepção sómente do ponto 
mais elevado, impr'opriamente denominado G~tpiant, que pela es
cabrosidade e declive rapido e precipiLoso do terreno aintla se 
conserva inhabitado. Essa gupiara foi riquíssima em ouro, com 

(t) Terra iuutil quo do ordinario eobro o cascalho. 
(2) Miueraes fenu ginosos qúo so on6ontraru no eascallio. 

39 
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quanto só fosse explorada a superficie ele seu terreno e os cabeças 
ou bocas dos seu s vieiros; que ainda estão virgens, por se Lerem 
profundado e assim di!Iicultado sun exp loração. 

Em f7(J,O quando em con scqucncia da representação, que os 
povos do districto dirigiram a El-Rei, se desempediram algumas 
lavrns aurífera s, foi a da Gupia ra concedifla á uma soci edade cha
mada da - L [LV1' Ct da Roda, qlle a exp lorou por muitos annos 
até :1.752; e para lavrar tirou um rego d'agua do rio das Pedras, 
de extensão de ma is de uma legua , que é o que ainda hoJe abas
tece a cidade. Em 1.75õ Antonio Leal da Rosa e Car los José Pcl
reira requereram li ce.nça para poderem minerar na Gup iara, vislo 
ser lavra desempedida, e es tarem prohibidas as l'aisqueit•as. 
O fiscal a quem o intendente mandou informar respondeu que 
convinha dAr-se licença para o.;; peticionarias usarem de uma 
mina por baixo do chão de que até o presente se mio tem usado, 
ailm não só de tirarem ouro, mas de fazerem exemplo para os 
mais, que se an imassem a fazer semelhante serviço. • 

O despacho do intendente foi o seguinte : 

• Podem os supplicantes dar as minas que forem precisas, com 
a declaração que os negros sejam feitorisados por homens br·ancos, 
sob pena de serem confiscados; ficando outrosim ob1·igados a 
admittir uns suas minas a terça parte dos faiscadores a que as 
mesmas derem lagar. • 

Esta la,vra passou depois a ser propriedade de varias outros 
concessionarios; mas por falta de recursos e conhecimento do · 
systema de mineração por meio de minas e ga ler ias subterraneas, 
seus vieiros nunct:1 foram exp lorados. O Dr. José Vieira do 
Couto, encarregado pela Bainha D. Mar ia I d~ fazer exnmes mi · 
neralogicos e metallurgicos na capitania de Mina s em 1.796, IDsti
mava com justa razão a ignoraocia dos mineiros~ e o caminho 
errado que seguiram no metho:lo de miueraçào, incapazes de 
fazer qualquer trabalho importante. 
· O que elle então dizia é applicavel no nosso estado actual; 
porque nossa ignorancilj, nossos erros infelizmente ~inda si10 os 
mesmos, e nenhum passo temos dado no conhecimento da mine
ralogia e na arte de mineral'. 

Na Gupiara do morro de Santo Antonio a jazida ou deposito de 
ouro é origina I. 

Sua superfic ie compõe-se de um lastro mais ou menos espesso, 
conforme os lognres, de terras saibrozas, cretaceas e a rgillosas, 
de envolta com fragmentos de mica e quartzos, de fórma an 
gular; o ouro tem a mesma Fórma angu lar, com bordas agudns, 
inteiramente diverso do que se encon tra nos le itos das rios e 
carregas, e nos terrenos de al luv ião , onde as folh etas têm as 
hordas quebr3das e arredondadas, 6 . que mostra ter ~ ido relatlo. 
Ahl a inda se observ1.1m os s;J idos deixado pe las linl1a~ j á exp lo
radas, que constituem as cabeças ou sah idas dos vieiros que pro
fundavam, e ora serpe.am descobertos em meandros para cima da 
piçarra, acompanha!ldo os altos-paixo-s do terr~no, ora desap-
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parecem por entre fendas que mostram a separação das r0chas 
es tratificadas. O es tado de nudez des tas rochas em alg uns lo
gr~res e as quebradas das terrns em ou1ros indicam o resultado 
dos estra gos lentos e successivos dos agentes naturaes em épocas, 
que não será possível determinar. • 

( Dl'. l"eli r; io elos Sant os - M:EMORIA SOBRE O D:(ST LUCTO DIAUAN TIN<'I 

DO SERRO h'RIO. ) 

• O morro de Santo' Antonio, em cuja encosta oriental acha-se 
ediücada a cidade Diamantina 1 desce por esse Indo até o pequeno 
carrego, e mphaticamente denominado - Hio Grande, apezar de 
engrossado p elo~. Francisco, que vai apanhar os mauanci11es que 
vertem da pittoresca serra fronteira do mes mo nome. O Piruruca 
o fralcl eja pelos lados tio sul e do occidente, torcendo-se em 
engraçados meandros a té a di stancia de um quarto dE) legua 
ond e perde o nome, absorvido pelo Rio Grande. São bellos 
e;;ses dons carregas descendo placi dos com suas aguas crysta· 
lipas, que deixam ver o leit•J de alvíssima arêa, estr!lllado de 
lindos seixos transparentes e crys tt~llisad •JS, semelhando o 
diamante, com seus monticulos de pedras depositadns nas mar
gens pelos mineiros que exploram-lhe o veio, com seus valles 
adjacentes sempre akatifndos de vivaces flores em todas as es· 
tações do anno, como ~e só conhecessem a primavera. São bem 
lindos, circulando a Diamnntiua que desvanece, como a dou
zelia enamorada, do rico collar que cinge-Iue o collo. 

Ao norte, o morro de Santo Antonio vai ondeando até p erder·s~ 
e nivelar-se com os campos do Rio das Pedras. No alto estende-se 
uma vasta planura, quasi toda oocupada por aprazíveis quintas 
com soberbos poritos de vistas para todos os lados. 

Os índios davam-lh e o nome de lbytyra, que q.uer dizer monte, 
ottteiTo sem mais adjectivo, como se fóra o monte por excel 
Jencia . O Ibytyra nesse tempo, antes de ter sido conquistado e 
demarc~do com a cruz ou com o pellorinho, era coberto de uma 
immensa matla virge m, espessa, sombria só habitada por nnimaes 
bravjos, ou (Jelo índio feroz antropophago. Onde hoje vemos 
1mgniticos edificios exi>Lia a humild e taba indiam1 construída de 
ramos de palmeiras. Vêde as ruas E>ireita (apezar de ser a mais 
tortuosn), do Contracto, do Carmo, do Bomfim: por ahi descia 
o índio a matar a on ça, a panleru, a anta, o jaguar occultos nos 
seus covis, ou a caçar o jabnrú, o jabuti, e as araras que davam
lhes as lindas plumas de seus cocares; as ruas do Macáo, Cha
Jariz, S. Francbco, t~avalhada, descendo da Gupiara até o Rio 
Grande, eram um vasto tremedal com o nome de Tyj~tcupaba., que 
no tempo das nguas alagava-se, tormvu-se intransitavel e servia 
como de barreira ás feras ãcossadns pefog índios , que subiam pelo 
desfiladeiro apertado onde é hoje o arrnial-de-Uaixo. 

Nos primeiros annos do seculo passado, uma bandeira de aven
tureiros portuguezes, mamelucos e sertanista !\ filhos d,t;~ S. Paulo. 
muitos dos quaes talvez sahid0s d0 arraial da Conceição·, q1:1.e 

.. 
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acabavam de estabelecer, que depois foi vil! a do Principe e hoje 
cidade do Serro, apercebidos do instrumentos de mineração, 
vieram atravessando serr·as, maltas, rios cauda losos, c, chegando 
ás ))ardas elo Jequitinhonha, na paragem que hoje tem o nome ele 
Coronel, deram principio a um pequeno estabelecimento de rni
neração ; mas avexados pelas febres endemicas que ahi soem 
grassar no tempo das chuvas, provenientes elos detrictos vegetaes 
que com as enchentes se depositam e a·podrecem nas lizirias, le
vantaram tendas, seguiram rio-abaixo e chega ram no corrr.go 
da Itatyba, que baptisararn por Santa Maria. O nome indígena 
está indicando que os aventureiros ahi não se podinm demorar; 
signiflca JJed?·e_qc~t, por eausa dos muitos rochedos que cobrem o 
so lo. A mineração era, pois, dillicil, e quem tinha terrenos 
ricos e ainda virgens a explorar não perdia tempo quebrando 
pedras. 

Onde se achavam? Era preciso sabêl-o para não perderem o 
rumo. Mas não traziam Jmssola, não possuíam relogio, não co
nheciam as estrellas; e para que~ Olhavam para o ltambé que 
asooberbava-se ~obranceiro no horizonte com seu pico sempre 
coroado de vapores, como o cone giga ntesco de um volcão ex.
tincto perfurando as nuvens. Era o gr~n ito [1l1arol dos viajan les; 
era Q centro de um circulo de sessenta Ieguas de diametro que 
podiam revolver sem receio de extravivrem -se. 

Ori entados pela vista do !Lambé, deixa ram o Jequitinhonha, 
que não puderam passar; e, dirigindo:as para o occidente, su 
])iram a serra que, como uma immensa anreola, costêa o rio 
acompanhando suas vol las e torcicollos. Depois ele um dia de 
jornada penivel por terrenos invios, frn gosos, quasi intransita
veis, costeando serras, evitando paús, voleanclo rios, chegaram 
á confluencia do Pirumca e do Rio Grnnde. Por qnnl dCJs dous 
corregos deviam sub ir ? Não havia razão de preferencia. Uns opi
navam pela direita, outros pela esquerda; cumpr ia decidir-se a 
duvida. Louvaram-se no acaso. Desenrolaram a bandeirn, que 
l evan~aram ao ar ; o vento soprava de sudoeste ; a flammula vol
tou-se para esquerda; foi interpretado como um signal da Pro
videncia e os aventureiros seguiram pelo Piruruca acima. 

Eram homens amados e intrepidos esses aventureiros, de von
tade constnnte, pertinaz, inabalavel. Cegos pela ambição do 
ouro, arrostavam os maiores perigos. Nno temiam o tempo, as 
estações, a chuva, a secca, o frio, o calor, os animaes ferozes, re
ptis que davam a morte quasi instanlanea, inscctos que mo reliam 
produzindo a dor dn queimaclunJ, e mais que tudo o indomito e 
vingativo índio antropophago que disputava-lhes o terreno palmo 
a palmo, em guerra renhida e porfindD, clevorando--lhes os pri· 
sioneiros. Viajavam por esses desertos, elescuiclados e improvi
dentes, como se nada clevessom receiar. Para ell es não haviam 
bosques impenelraveis, serras alcan til adas, rios cauda losos, pre 
cipícios, abygmos insondaveis. Se não tinham o que comer, roiam 
as raizes das arvores, apanbavam os lagarthos, as cobras, os sapos 
que .encontrav-am no caminho; servia-lhes tude o que era capaz 
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rle alimentai-os; se não tinham o que beber, sugavam o sangue 
dos an imaes que matavam, mascavam folhas silvestres ou fructas 
acres do campo. Já eram homens meio barbaros, quasi despen
didos da sociedade, fallando a linguagem dos indios, adaptando 
muitos de seus costumes, seguindo muitas de suns crenças, ad
mirando a sun vida e procurando imital·os. Moitas serras, muitos 
rios, muitos Jogares que conhecemos com nomes indígenas, fo
ram baptisados por elles. Taes eram em gera l, os primeiros des· 
coh rielores das ricas minas elo Brazil. 

Como dizíamos, guiados pela sorte, seguii·am Piruruca acima . 
Subirilm até qnasi suas cabeceiras. A noite cabia. Levantaram 
barracas e abi pernoitaram. 

No dia seguinte fizeram uma prova. Apanharam no leito do 
carrego um saib ro grosso, claro, de envolta com pedras miudas: 
é o que se chama ?Jirw·ucu em Jinguagem de mineração e que 
deu o nome ao carrego; a palavra parece indígena. Os mineiros 
muitas vezes usam, por semelhança, da palavra cnn_qicct para de
signarem o mesmo corpo mineral. Lavaram-n'o e encontraram 
ouro, muito ouro . Então trataram logo de se estabelecer. 

Exploraram as margens e conheceram que lambem eram ricas. 
Corre a noticia do descoberto. Chegam outros aventureiros da 

Conceição e circumvisinhançã. O terreno é vasto e promette ac
commod~r a todos, e por isso não apparecem dissenções e rivali
dades . A população vai-se augmentando, levantam-se alg·uns 
colmados ou ranchos, e o log-ar em breve ofierece o aspecto de um 
pequeno arraial. Era costume de nossos antepassados, Jevan ta rem 
logo urn pellom'inho quando se fi xavam em qualqLler parte com 
intenção de fundarem um arraial. 

Desgraçadamente o I.Jrazileiros não ignoram que pellourinho é 
uma picota que se levanta em um Joga r bem publico, com uma 
argola de ferro presa no alto, onde amarram~se os escravos para 
serem surrados com bac.ctlhcws. Nas nossas vi lias e cidades ainda 
se vê esse signal de barbaria ela actualidadc. 

Os nossos aventureiros levantaram o pellourinho na margem do 
Piruruca, que logo bnptisaram por Carrego elo Peltottrinho, deno
minação que conservou-se por muito tempo e se encontra nos 
papeis antigos da administração Diamantina. Felizmente, porém 
o bom sen .. o do publico, ou qner que seja que ignoramos e nem 
tra~nrcmos ele investigar, resisti-ll á essa innovr.ção, e hoje o cor
rego é só conllecido pelo seu nome p1·imitivo. 

Pouco tempo depois do estabelecimento desta pequena popu
la ção, uma outra bandeira de aventureiros, seguindo f]Uasi o 
mesmo roteiro da primeira, ch ega1ra ao mesmo ponto da con
Jlucneia do Rio Gra nele e Piruruca. Não haYia mais que h e si ta r : 
o Indo esq uerdo esLava occupado, segLliram pelo direito, Rio 
Grnnde acima . 

Iam fralrlejando o morro que os índios denominavam Ibytyra, 
quando e~barraram ante um vasto tremedal CJU!l não puderam ati'a
vessar, por cima do qual serpeava um pequeno arroio que, nas
cendo no meio do flanco oriental, ia logo perder-se no Rio 
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Grande. 'l'yjucupnba chamava-se o treruedul, e Tejuco o pequeno 
arroio, que quer dizer lariw. 

Conta-se que um formoso galheiro, já de longe acossado por 
um caçador da horda aventureira, fôrn morto atolado no Tyju
cupabct; tirado pnra fóra, encontraram-se algum as folhetas de 
ouro no barro que o enlam e<ava. 

Verdadeira ou f:Ji sa anedota; o certo é que tinha-se descob erto 
no Ibytyra uma rica luvra. As terras auríferas estendiam-se 
de~de a raiz do morro até o allo ela Gupiaral depois espt•aiavam-se 
pelas margens e leitos do Rio Grande e S. F•·mcisco. Eram tão 
ricas que se eatavam folheia s sem o tral.Ja lho da lavagem . . 

O carrego do 'fejuco ainda era mais rico e naturalm ente, por
que ahi corri<lffi as ug-uas nativas e pluviaes do flanco do morro: 
era como um bolinote formado pela natureza, onde se revolviam 
as terras auríferas que, desfeita s, COITiam, íicando depositado no 
fundo o ouro, como materia mais pesada. · 

A horda nventureira, com o descoberto da lt1vra, fez o seu pri ' 
meiro estabelecimento na ma1·gem direita do Tejnco, no Jo gar a 
que deram o nome de Bur,qalltcw; que ainda hoje con serva e 
cuja significaçãp e etymolog iu ignoramos . 

Com a noticia das riqnez ~1s do novo descoberto, como succe· 
dera no Pirurucn ch egaram outros min eiros, e a popul <.~ ção foi-se 
augmenlando o derrar11ando pela vertente do morro. 

Eram pois duas povoações ainda nascenl es, ainda fraca s, ainda 
baldas de recursos e de forças su/Iicientes para , no meio de um 
deserw inFestado de inirui gos P- ncnrniçados, os indig·enas, poderent 
subsistir SPpara das. Con v in IJn que S '~ reuni ssem. O Te,j ueo, embora 
mais recente, era mais populoso, offerecla lavr1.1s mais ricas . mais 
vastas, mais duradouras; o Pirui'Uca [dlegava a prioridade de seu 
descoberto e da erecç·ão do pell ourinho. Mas a utilid~1de preval eceu 
sobre a etiqueta : o Piruruca cedeu, n sua popula~:ãtl pa s~ ou-se parn 
o Tejnco: o pellourinho foi a•·rancndo; ignoramos em que Ioga r J·óra 
novam ente levant1.1t.lo :-não temos o menor empenho em sa iJ el-o. 

Com es te ncerescimo de pornl ação o de indu~ trin, o Tejuco co
meçou n tomar-se importante. Todo o Burrtnl!IIW cohriu~se do 
co lmados . Levantou-se um mais alto. mai s ben1 construido, mais 
espa çoso, que destinou-se pDra capi,lla; escolheu -se S1onlo An
tonio para padroeiro; consagrou-se-lhe a capei la e veio do arraial 
dn Conceição um s~cerdotr1 q ne fi r ou se rvindo de cura. O fisco 
já de ha muito l n n~:.ava olhares avidos ~obre o T1··juco : logo qu e 
vio .que nhi ergnera-se uma cnpella, procurou um coiJnodor dos 
quintos reaes; quando viu o sacerd ote ·partir, mnndou o cob ra
dor após ell e, e chegnrarn no rn es111o lempo. 

Ass im o Tr.juco con sLitnin-se arraial, tomando o norn e do cor
rego junto dn qual rõra fundado; o Ibytjra fieou-se clwrnnndo 
morro de Santo Antonio. 

Leiamos agora um curioso manuscripto, que possuímos, da tado 
de 1796.• · 

( D?· , F'el-ioio elos S a n'tOS- R OMANCE INDIOIN A - ACAY ACA.) 
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Nova Lorena Diamantina 

• A novn Lorenv. Diamantina, conhec id a vulgarmente ora pelo 
nome de Se1·tcio do Abaeté, ora Se1·tcYo dic~mantino, occupa um 
grande espaço da Provincia de Minas, ficando-lhe para o seu lado 
occidenta l, nos seus confins e muito eo Lranhacla pelas desampa-
radas terras dos se r;tões . · 

Confin<l ao Poente com a capitania de Goyaz; ao Nascente 
lava-lhe a sua extrema o celebre Rio S. Francisco, o Bamboy ao 
Sul ; e os rios Parat;alú e Preto êiO Norte. A sua lat. corre entre 
f6 graus e meio até ·20 e meio, pouco mais ou menos; e desta 
man eira vem a ter em comprimento setenta e duas leguas: a sua 
lar·gn ra no Septentrião se prolonga das cabeceiras do Paracatú até 
ir sua foz, e pód e ter mais de 60 leguas ; d'ahi correndo ao 
Meio dia vai -se sempre es treitando o terreno até Bamboy, onde 
a sua ex tens5o Lambem em largura se espaça em muito menos, 
que pa1·a as. bandas do Norte. 

Muitos e grandes rios e ribeiros cortam e atravessam a Nova 
Lorena, dos quaes uns have ndo suas fontes e origens no Campo 
Grande, outros Jog·o por baixo nas fraldas da se rra immediata, 
todos a atn1ves~am pela sua largura e vão confundir suas aguas 
com as do S. Francisco, Bamboy, Andaifi, Borrachudo, Abaeté e 
Paracatú comes seus grnndes ramos SauLo Antonio, Almas, Ri.o 
do Somo o, Cal.inga, Rio ela Prata, Rio Escuro, Barra ela Egua e 
Rio Preto : todos estes rius com mil verte11tes e ribeiros que por 
elles de cem das serras e campos circumviziohos aos seus lados, 
fertilizam e ensopam as terr:Js deste paiz. 

Não fallando das immensas producções, que podem_ submi
nistrar um dia á agricultura e á industria deste paiz, vista a fer
tilidade e ex: ten . ão do seu terreno ; e entre outras em particular, 
não fallaoclo no rico ramo de cultura e commercio da baunilha, 
que inutilmente naquclles sertões procliga a natureza bruta e 
agreste, e que nos está mostrando que ajudada da arte e do tra
balho recompensará com abnncloza mão a fadiga do agricultor· 
não fallando nas numerosas criações de animaes domesticas de 
toda a especie, de que se podem cobrir largas campinas, hoje tão 
tristes, tão ermas e solitarias ; não fallando da facil navegação, 
que póde pôr em pratica este mesmo paiz pelos seus grandes 
rios, mais ou Hlenos navegaveis, que tão bastos atalham o seu 
territorio, commuoicaodo-se com o ele S. Francisco, e onde neste 
vasto caoal ou rio abaixo, ou rio acima, acharão os seus habi
t_antes um certo e lucrozo consumo dos seus el:feitos ; não fallando 
destas e outras causas semP!hantes, porque sal1em muito fóra das 
rai<~s elo meu propo,ito, que é só tratar e desc rever este paiz 
como mineralogico; por isso principiando já :1 mettet pratica 
sobre cansas <1e mioernlog-in, e suas ricas producções, faremos 
nosso começo pelos diamantes, 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 todos os rios 
acima desqriptos, e em todas as pequenas vertentes sem nome, 
que nelles se derramam : grandes sommas des tas mesm~s pedras 
tem sido extrahidns á furtiva por aventureiros, que disso vivem, 
e muito maiores aindn se extl'a.lJiriam se não se oppuzesse n'isso 
o desamparo total de gente neste territorio, e o que ainda mais é 
a falta uni verS(Il de ma nU mentos. 
Por~m é certo que não obstante esta mesma falta, todavia os 

lucros das esperanças delles convidam m nito aos homens, para 
que vencendo todas estas dilliculdades, e outras ainda Lambem 
não pequenas, como de evitarem ou resistirem ás guardas, que 
atalaiam estes rios e corregos, se ajuntem em bandos, e se aven
turem pelo meio de tantos 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 suas abas de vizinhanças. As agua's 
destas pedras são de dilferen tes cõres, umas mui to claras, ni
tidas e da fei·ção ele prata polida; outras alambreadas, verdeauas 
outras, azuladas, e lambem escuras côr de aço : dizem que 
tambem as ba encarnadas, ainda que estas as não vi. Na s LHI 
crystallização se observam muitss variedades _; as pedras pequenas 
são as mais regulares pela maior parte; conhecem-se bem as 
que sub em fórma de duas pyramides unidas pelas suas bases, e 
ás quaes chamam os nossos mineiros Diamantes de 7Jicto ; as que 
são triangulares, chamndas D·iamcmtes em fi.IJ~Wct de cltapéo : as 
que tesselladas, on arredondadas; e todas ellas bem confor
madas, e com suas faces e angulos bem vivos e distinctos . 

Mas pelo que diz respl:lito ás pedras maiores, estas não g uardam 
fórma alguma constante e regular de crystallização; umas são 
redondas e lisas, outras chat11s, outras alongadas, e sempre por 
alguma ponta das extremidades mostrando lados abruptos, como 
se lhes faltasse a sua continuação, ou algum pedaço. Em muitas 
de!las ebservan1-se além disso jaças, pontos interiores negros 
ou verdeados ; causas estas, que raras vezes se observan~ nos 
diamantes do Serro ; porém, ele mistura com todos estes defeitos 
conservnndo ·sempre um brilho de fulgor bastantemente vivo. 

São mui vulgares estas pedras grandes neste pair., de sorte que 
quando apparece um diamante de duas, quatro ou mais oi ta v as 
de peso, não admira a sua apparição; tàm grandes falhados: 
porém, todos estes rios diamantinos, onde se vão achar nem 
gnindes nem pequenos, aqui se topa com urna pinta rica, e Jogo 

· o terreno, que se segue, .e por muito espaço, não dá nada : 
amargurados desgostos, com que a natureza rerrêa, intimida, ou 
zomba da cubiça humana l • 

( Drt. J·. V , Co~1to.) 
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Geologia do Diamante 

(E:<trahido elo Amcricall .Jow·nal of Scicncc, Ja neiro, i882) 

• Duas memorias sobre este nssumpto appareceram ultimam ente 
no Brazil na língua portugueza : uma pelo professor I-I. Gorceix, 
da qm1! se deu um resumo no numr,ro deste jornal correspondente 
ao mez de Setembro, trata sómente incideutalmente do diam ante ; 
as suas conclusões são qu:e o cliamnnte, como o topazio, origina-se 
na serie de quartzitos granu lares (itncolumitos) e de schistos un
tuosos tão largamente desenvo lvida na província de Minas Geraes, 
e que o itaco lnmito seja talvez a sua matriz original. 

N'uma memor ia minha publicada nos arch ivos do Museu Na
cional, vo l. v., es tá discutida a celebre loca lidade do Grão Mogol, 
onde se encontram os diamantés em quartzito, e prova- Re que 
dolJaixo do nome itacolumito tem-se confund ido duas sér ies geo
Jog·icns lJ em distinclas. A sé rie m::li s nntiga, incluindo os quar
tzitos schi tosos e ás vezes fl ex íveis, aos quaes o nome deve estar 
limitado, se <~cha interca lado com os scllistos untuosos (hydro
mic.aceos) e itabiritos . A serie mais nova é composta qu3si ex 
clusivamente de quartzitos, que nas suas partes mai s finas são 
quasi indistin guíveis dos verdadeiros ilaco lumitos , mas que em 
<llguns Jogares passa ao conglomerado, contendo seix.os de todas 
as rochas da série mais auliga . Em toda a reg ião diarnanti fera 
da Serra do Ef'p inhaço, este quartzito jaz sobre os margens le
van tadas da série inferior, posto quo, sendo poucas as loc;didades 
onde se vêm os duis quartzitos em justapo&içiio c onde estão ao 
mesmo tempo claramente di stinguíve is um do outro, esta falta 
de concoJ'dancia na estrac1iA cação tem passado clesn1)erceb ida 
ou tem sido not~do com duvida. 

Estando estabelecid a a di stincção entre as duas séri es de 
quartz itos, mostrei que a rocha diamanliforn elo Grão Mago! 
prov~ve l mente pertence á série mais nova o diamante, entrando 
jú formado, como outro qualquer seixo, na compo ' i(:<i'o ela rocha. 

Descrevi a loca lidade de S. João da Chapada, onde se tem mi
nerado o diamante em barro. Mostrei que n mina se acha exca 
vada no material molle result~nle da decomposiçào in sitt! de 
camadas de scilisLo untuosos, jaz endo embaix.o de uma camada 
de quartzito (ilacolnmito), que se apresenta na en trada da mina. 
O ban o diama o ti fero não foi exposto in sitt! , mas duas. massas 
que tinh am sido deslocadas por desmoronamentos foram-me 
mostradas por um negrn, que conhecia bem a mina, affirmando 
ellc que eram de barro diamantífero legitimo. Uma destas massa s 
era !)reta e molle, revelando, quando quebrada de novo, delga dos 
leitos alternados de argill a branca, que parece ser lithomargia e 
de oxido de fer ro pl'eto pu I vem lento . 

A outra massa consiste em uma porção de um veeiro de qual'tzo 
mui Lo fracturado e atravessado por la minas brilhantes de ferro 
specular, Lendo uma massa de schisto decomposto adherente a 
um lado, e ao outro lado uma massa de barro vermelho, á qual 
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de sua vez adbere uma massa de se h isto decomposto. Que essa 
massa fazia parte de tlm VPeiro é fóra de duvida. 

O barro vermc·lho, que se diz ser dinrnautifero, é rico em ferro 
e, tratado peJo acido, deixa um residuo nrenoso de g-rão de qm1,rtzo 
branco e grãos pretos extremamente ~hundantes , que, conforme a 
determinação do prol'essor J. W. Ma llet, da universidade da Vir
ginin, são pela mnior parte turmalinas microscopif:as . Pequenos 
crystaes hexagonaes foram tnmbe111 descriptos por H. RosR, n'uma 
amostra do barro contendo um diamante ob tido em S. João pelos 
Srs. HeussH e Cla raz. Conclue-se destns obse rv nções que em 
S. João o dinmante se arha na sua matriz orig-ina l e que es ta 
matriz é um vee iro de quartzo acomp;m hacl o por uma rocl1a de 
m1tureza desconhet:iclfl, con tendo ferro e turmalina s, o veieiro 
atravessando a série dos chi stos untuosos e il(lcolurnitos. 

DepfliS da publi cação de,tas rne'morias, a região diamantífera foi 
vis1tad11 de novo pelo professor Gorr,ei x e por mirn, e es tas con
clusões f,ram plen11mente confirmadas. Umn <~mos tra da róclla 
do Grão Mogul , oiJtida pela fineza do Dr. Catão Jardim, mostra 
clara.menLe um seixo, rolado ao lado de um diamante, e o pro
fessor Gorceix teve a fortuna de ex~rahir, sob su~ direcção im
mediata e com totlas as caute las necessu rias, diversos d iamantes 
do barro ela min a de S. Joiio. 

Perto da Diamantina examinei uma Javrn em conglomerado 
decomposta, que supponllo pertenc(Jr á mesma sé ri e que o do 
Grão Mogol. Em outras loca lidades perto do rio S. Francisco 
acham-se dinmnnLes n"nma região composta de conglomerado 
mai s moderno, posto que provavelmente de ed~ cl e palneozoi ca, e 
na província do Pnraná ell es se ach<~m n'uma região de grés e 
conglomerados da idarle Devoniana. Em Lodos es tes C}lSOS o 
diamante tem provavelmente sa hido do se u deposito sec undari a, 
o coglomerado . .. 

l'íaturalmente todas RS rochas mais novas do que a formação 
original e formad as dos seus destroços podem conte r o diamante; 
a formação orig inal é provavelm ente da edade camb.riana. » 

( 0 l'·vi lle D e."by. ) 

Jazidas de diamannes 

« As j azld~s âe diamantes ex istem nos quartzitos micaceos, ita
columitos de certos autores ( i ) que eu assignalei nos arredores 

(i) Dou o nomo do quartzitos ás rochas formadas do !P"iios do qua rtzito so m ci
monto, misturados em proporções notavci s com substancias osLranhus, mica, c-h io
rito, forro oli gi; to , pyl'ito otc., roso rvanJ o o do grés pa1·a as rocbas qua rtzost\S 
com cimonto cu. lcaroo, si li cnso, forru ginosn ele. 

Muitas ,·ezos o ~ qu a ,·LZlt.os do Minas são fo,·mados quasi intoiramonLo elo quartzo 
(sor l'<t do Ca•·a.ç.a) ; rna.s nos ponto 1 om quo não onc .. nLroi cimonto oll cs são ontão 
arenosos e se app1·oximam mti.Ito dos vei'dJdOII'OS g1·ó s . E stes ox isttlm tarnbom ca
racteri~ádos ·na bacia do S. F'•· a rtciSco o próvave lrnento em muitos ouwos jloníos 
que ainda não visitei, 
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de Boa Vista, e, por conseguinte, no mesmo horizonte geologico 
que ~ts do topazio. 

Os beryllos e ou tros mineraes es tão localizados nos mic:.whis
tos, schi stos crysta linos, gneiss inferiore~ aos quartzitos, schis
tos mic:tceos, phyllades, que constituem a maior parte da chapa
da superior de Minas . 

Os quartzitos micaceos do andnr superior começam desde Ouro 
Preto, <~companham a linha de separa~~ão das aguas do S. Fran
cisco das dos rios Doce c .Tel]uibinbonha. 

Ha certnmente subdivi~ões a estalielecer em seu conjuncto; 
seus carac teres mineralog-icos são assás variaveis, mas conservam 
sempre um aspecto cnracter istioo . Seu estudo serú ohjecto àe 
um trnbal ho espec l::ll; ell es têm seu maxirno desenvolvimento 
na parte da bncia do Jequitinhonha, onde os terrenos cliarnim
tifcros são os mais importantes da província. 

A partir da cidade d11 Couceiçiio do Serro, uas vertentes orien
tal e occidental da linha ele serwntção das a!-(1.HI S, prinripn!mente 
na primeira, não existe ribeiro ou rio cujo leito não lenha sido 
occupndo por ca~c:J iho diamanlifero. 

Perto de Ouro Preto, n existencia desses depos itas é mais que 
duvidosa; mas a 60 ou 70 kilometro!:i ao norte, a alguma dis
tancia da povoação de CtJCat~s, a pp ~rere um primeiro local, que 
tem forn ecido diamnn tes de mui pequenas cl i mensões. ( Não pre
tendendo fltiler llQUi o estudo dos te rrenos cliamantiferos do 
Br_nil, Jimitar-m••-hei simple~rnente a f~llar das reg iões por 
m1m es tudadas, deixando de parte as provindas ela Bah ia, Para
ná, Goyaz e r. p~tJ'le oéste de Minas Gernes: tandJem não de.'icre
verei o aspecto d:~s alloviões que a constilue :n .) 

O eixo dessa zona é, pouco mais ou menos, N. S. 
A po~ição desses depositas jü tinhu feito n:1scera idéa, na maior 

parte dns exploradores, que a jazida primitiva dos d iamantes se 
uclwva nos itarolumitos; mas nem es ta substancia, nem os mi
neraes que a acompnnhnm, forum vistos por clles em suas jazi
das primitivas. 

E~:ses mineraes, que constituem nas alluviões o g uia dos mi· 
neires, têm um aspecto particular e nttrahiram nossn attcnção. 

Quando o« cagca lho » clianwnLifero acha-se desembarar;udo da 
argilla, da m·eia e saibro acciclentaes, prende-nos logo a atten
çào n abundancia rle minernes litanndos- rutilo, nnatnsio, 
rutilo pseurJom11rpho do anatnsio, ferro titanado- e Lambem a 
existencia de crystaes rolados de turma I i nas negras e puras ou 
atravessadas por zonas de quarLzo branco, de ferro ·oligislo, quer 
em laminas, quer em crystaes oct:,edricos, de ferro magnetico 
granulado, e, no Jequitinbonb<~ e alguns dos seus affiuentes, de 
fragmrntos rolados de k laprotbina, nos quaes se ajuntam, perto 
da cidade do - Serro, pedac;os de plat na, dos quaes um de 
p_eso de ülg.nmas grammas me foi u:,zido por um dos meus dls 
cipu los . 

São estes, âo meu ver os, « satellites » mais importantes do 
diamante, os _quaes são acompanhados, é verdade, de outros mi-
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neraes, cuja lista completa foi apresentada por Mr. Damonr para 
os depositas diaman(iferos da provincia da Bahia. 

Os tenho constantemente encontrado, em proporções relativa
mente variaveis, nas amostras que possLlü d'e proveuiencia 
corta. 

Como os diamnntes, elles ~e encontram, as mais das vezes, em 
frilgmentos rolados e muito mais usados; comtndo, alguma s 
vezes, principalmente quando nos BPPI'OXitD1amos da parte supe· 
rior da bacia dos affiuentes do .TequiLinhonha, ell es se apresen 
tB m em crystaes bem conse1·vados. 

Como prova da li gação intima do diamante e dos oxydos de 
titnn io, c1tarei ·ainda o facto de ter encontrado um crystal de 
an~tasio onde se ac hava encravado um pequeno diamante . 

Nem um nem outro rne pareciam rolados, e não acredito que 
o diamante t enha podido penetrar no crystal de anatasio acci-
clen talmen te. . 

A jaz ida prim itiva desses mineraes é focil ele descobrir-se. 
Perto da cidade de Diamantina os veieiros M quartzo são 

abundantes e o rutilo ali i existe cous tan terheote, e a algumas 
leguns no norte acham-se nesta mesma rocha crystaes volumosos 
octaedricos dessa sulJstancia . 

O ferro oligisto, o oxyclo ele ferro mngnetico acham-se nas 
mesmas concliçõ"s . A klaprothina, ni'io só está junta ao quartzo 
em um peqncno carrego perto da cidade ele Diamantina, como 
tan!bem penetra os quartzitos encaixantes, substituindo a 
mica. 

Em fim o proprio diamante existe em quartzitos identicos 
áquelles dessa reg ião porto da cida de de G1·ão Mogo lo a 600 ou 
700 kilometros ao N de OLHO Preto. Este facto já fõra apresen
tado pelos explol'aclores que me precederam e até uma exploração 
já foi tentada. 

No museu do Rio de Janeiro, um elos clirectores, l\'fr. d'01·ville 
Derby, encon trara uma amostrn, sem rotulo, de um quartzito, 
cujo aspecto ni10 me deixava duvida sobre a proveniencia, con
tendo um di[1manto encravado na mnssa. Finalmente, devo ao 
St'. engenheiro Gatão Jardim (i), que fez-me o obsequio ele em
preheuder traba lhos de pesquiza, daas de quartzitos com diaman
tes encravados . 

As pesquizas, ainda que mui trabalhosas, continuarão, espero, 
a fornecer outras amostras . 

Posso, poré.m, já affirmar que existe o diamante nos quartzitos 
dessa região. 

A roch.a é formada 'de g1·ãos de qua rt.zo.'ir'regulares, no meio dos 
quaes apparecem nodulos llyalinos elo mesmo mineral e alguns 

(I) App1·ovoito a occasião pa1·a agradecer ao Dr. Catilo Ja1'dtm, engenheiro do 
ti.~ distl'icto, todos os serviços po1· o tio [l l'ostados á esco la do minas do ÜU I'O Pl'oto 
o á scioncia. A oi lo devo uma g1· ando pal'to das I'Ocllas o doposiLns diamantifo!'os 
rpto possuo; som ello sol·- me- li a impossivol pi'Osoguir om mons Ll':tbulhos. Soja•mo 
Lambem permiLLido assignalal' aqui o nomo do Dr. Maro; Gt1 ia a todos quo se inJo
rossam pela geologia do Brazil. 
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pequenos crystaes engastados na massn, entre os qnacs o 
diamnnte. 

Palhetas de mica ou substancia verde, analogas :íquellas que 
acom!Janham os quartzitos desse andar, formam camadas delga
das, determinando crivagens faceis . 

A co·relação que fa ço dos terrenos di amantíferos de Grão 
Mogol aos quartzitos metamorphico dos arredores de Ouro Preto 
esta ba~ea da sobre o aspecto cryslalino dessas rochas, presença 
elas mesmas materias micaceas ou cll lorilosas, dispostas em cama
das delgadas co mo nessas , e sobre a continuidade de semelhantes 
formações observadas de Ouro Preto a Diamantina . Devo, portan
to, notar que exis tem nesta mesma região depositas mais moder 
nos, indicados por Mr. d'Orville Derby, que os de. igna pelo nome 
de_q·l'és e pttdin,t;cts. Observei -os, como e li e, ao redor de Dia manti
na, e não seria impossivel que elles Lambem contenham diamantes; 
masjulgo-os nesse caso em cond ições ana logas áquellas em que 
se acham nos depositas do alluviões . 

O horizonte geolog ico desses grés ou quartzitos, ass im como os 
que existem em pontos culminantes dns se rras do Ilacolnmy e do 
Caraça, tem sido indi cado como pertencendo á época terciaria. 
Não tratarei aqui dessa questão, reservando manifes tnr minha 
opinião sobre este assumpto, depois de ter l'e il o o estudo completo 
das bacias fosseis terciarias do Ganclarela e Fonsecn, oride espero 
achar um ponto de referencia. 

Em uma elas amo~tras do quartzi to com diamante, vê -se só
menta uma parte deste; suas faces são rugosas ; é ac hatado e 
npresenta-se sob a fórma do dodecaedro rhombgidal, com modi
ficacões nas arestas. 

E"m outro fragmento de rocha, uma pequena face ta curva é 
unicamente vis ível . 

A' primeira vista os fragmentos de quartzitos ao redor do dia
mante não me pareciam mais metamorphoseados do que aq uell es 
em que essa snbstancia não existi a . 

Dahi uma primeira hypothese em ittida IJOr mim: pensava que 
o quartzo e o diamante j il existiam quando a rocha arenosa primi
tiva se consolidou. 

Um es tudo mais acurado leva -m e a não adaptar essa primeira 
opinião . 

O quar tzito, não só nos fragmen tos em que o dinmante é visível, 
como Lambem naquelles das regiões vizinhas, é mais compacto, 
mais r ico em qunrtzo hia lino OLl crystalisa do. 

Em uma das amos tras o diamante es tá c"llocado no meio de um 
pequeno veie iro de quartzo vidroso, com traços de mira, qu e 
atravessa o fragmento e se distingue claramente, por sua côr, do 
resto da rocha. 

Acha -se tão intimamente li gado :íquelle que para separa l-o se
ria preciso reduzi l-o a pó. 

Insisto sobre este ponto, para bem provar que não constitue um 
fac to accidenLal- que o diamante não penetrou na rocha rolando 
sobre sua superficie- e para mostrar as dilficuldades d' uma ex-
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plora çiio, para a qual regra alguma tem sido indicada para guiar 
o mineiro. 

Essses quartzitos · têm o mes mo faci es que aquell es dos arre
dores de Ouro Preto, particularmente cto Itacolumy, os quaes siio 
alfectados em gera l de uma deslocação EO como os terrenos da 
hacia do Jequitinhonha . 

A esses caructeres communs de jazida entl'e os topazios c dia· 
mantes da província de Minas Geraes deV'er-se-hia ajuntar um 
facto já assignalado po1· Mrs . Heuser e Cluraz e que infelizmente 
não tenho podido ainda · estudar eom o cuidado que merer.e; o 
diamante tem sido La111bem achado em uma andlla I.Jranca ana
Jogn á Jithomargia, no meio dros quartzitos, á 60 kilometros a oeste 
de DiHman.tina, no arraial de S. João da CbHpa cJa. 

E:;ta arg·ilh é acompanhuda de crystaes não rolndos de quartzo 
e e' tiÍ em contacto eom veieiros de qtl'lrlZo frf1gmentado atraves
sado por zonas de ferro olig isto spec ular. Uma cata de :10 a Hí"' 
de profundidade ahi ex.istente era dirigida ao NO SE. 

P<Ha os geologos que as~ignalaram em primeiro Jo gar essa ja
zidas, a lithomargia provinha da alteração dos schistos interca· 
lados no meio dos quat·tzitos. E' a m.esma origem que tenho 
attribuido á lithomargia que acompanha constantemente os to
pazios. 

Ter-se-h iam assim jazidas de topazios e de diamantes nas mesmas 
rochas acompanha das de miner<.~ es auHiogos . 

Dever-se-hia concluir dahi que elles têm a mesma origem e a 
mesma id11de? · 

Não me aventurare i 11inda a estabelecei' parallelo tão contrario 
ás idéas que parecem dever ser adaptadas sobre a formação do 
diam ante no Cabo e no Ura!. 

Além disso, a idade dos diversos terrenos de Minas é das mais 
di.fficeis a determinar. 

Nos schistos e nos quartzitos nunca encontrei vestigios de 
fosseis. 

Nos calcareos de S. Francisco, que cons idero como lhes sendo 
superior e que pertenr·em á mesma ser ie, Mr. d'Orv ill e De1·by 
encontrou Frag-mentos de coraes dos ge neros « Favosites e Chce
tetes >), os quaes mostram que ell es pel'l.encem á epoca palceozoica 
e não á mesozoica, co mo se tem adm.ittido geralmente até ao pre
sente. 

Restam para guia as direcções dos l evan~amentos. 
O des loeamen to ao qual pertenceriam as jazidas -de topazios é 

dirigido E 1.Õ0 a 20• N ou E N E, direcção do levantamento ao 
·qual tem sido dado o nome de systema da Mantiqueir;,, co llocado 
entre os depositas secundarius e terciarios e ao qua l pertencem 
veieiros e dikes de dioritos, segundo a opinião do St·. Lia is. 

As roebas com prehend i das sob esta r!enom ina1;ão são de uma 
frequencia ex trema, tanto na província de l.\'l inas Geraes como nas 
de ::). Paulo e Rio Graude do Sul, e est~tO nesta ultima em rehção 
comjaúdas de cobre .• 

Seu aspecto ~ vari!ld(ssirno, mas lllerecem estudo especial. 
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El ias são encontradas formando dykes, nos tyuartzitos da reg ião 
diam~ntil"era, onde sua est ructura é mais unida, mais com p11cta 
e ,em crystnes v oi u mosos de fe ldspatho, que caracterisnm certas 
vari ed:1des dos arredores de Ouro Prelo e da IJa cia do Abaeté . 

Uevo accresee ntar que pet·to da cidade do Serro, na mesma zona 
em que o casca lho diamantil'ero contém pepitn ue platina, encon
trei rochas magnesian11s crystallinas com ferro rnagnetico e crys
taes odaedricos de oi igisto. Urna das variedades é de côt' verde 
carregado !'armada de peq t1enas esca mas confund idas com agu
lhas mu ito delgadas de uma substancia fusível em vidro preto . 

Esta val'ied11de passa a uma rocha co mpacta, contendo iO a H•! o 
d'agua, fundindo m0ito mais ditlieilm ente e L ~-'>ndo o aspMto ex
terior da serpentina com propo rçõi.IS notaveis de oxydo de 
chromo. 

Já assignalei a cx istencia des ta ultima mbstancia nas materias 
verdes tornadas co mo t&lco, que acompanha os quartzitos dos 
arredores de Ouro Preto. 

Os trabalhos de Mr. Daubrée tem mostrado a r alação que exis te 
entre as jazidus de platina do Ural e as rochas serpentinosas e o 
ferro ciHomado. 

Elle nota associações analogas na ilha de Bornêo, em que os 
itnco lumitos são 11travessados por veieiros de rochas empLivas, 
ga bbro e se1·peotina. · · 

No Ca bo ·o diaman te está associado a rochas peridoticas com 
bronzito . •· 

No Brazil este mineral não escapa a esssa regra commum. l) 

( ANNAEJS :PA ESCOLA DE MINAS DE OURO PRETO . ) 

ME'rHODO COMO NO BRAZLL BUSCAM OS DIAMANTES 

• Primeirnmente os buscam, e acham dentro do mesmo rib eiro, 
em umas areias p; ros~as , que assentam no fundo, n que os mi
ne iros chamam cascalho ; depois, na borda do ribeiro, onde a 
superfi cie é uma ten·a ba rrenta, a vão cav:,qdo, e desmon tando 
para dentro do ribe iro, ilté cilegar áqucl las areias grossas ou 
cascn lbo, com que cos tum'm topa r em 8 ou 10 pa lmos dP, fun
dura, e tomando des .e cascalho, e enchendo bateas delle, o lavam 
para sep;~rar-lh e a terra mais li gei ra e vão passando pelas mãos e 
exa minando com os olhos o que fica, c apartando o diamante de 
ou tra qunlquer ped ra . 

Em alg11 mas partes, nas bordas dos mesmos ribeiros, se observa 
este c·ascalbo at nontoado sobre a terra, á que os mineiros cha
mam Gttpim·a ou Intaypavas, c desmontando-o, examinando-o na 
mesma t'órma, tiram diamantes , e onro deste c,•sca lho . • 

( Jacob de Gast,•o Scwmento - MA TER L~ MEDICA.). 
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«Os diamantes foram descobertos no Brazil em i727 e só em 
i777 é ·que se princrpiaram a lav rar as minas por conta da Fa
zenda Real. Descobriu-se na serm de Santo Antonio e nos 
~ffiuentes da margem esquerda dos rio S. F''rancisco, Andrl'id, 
Abaeté, Somno, P?'Ctta., Paracat!6 e Santo Antonio. O Governo 
cercou com guardas aquelles lol!'ares, assim como o districto do 
Sm·1·o F'?'io, que tem 10~ milhas quadradas de superficie. O 
autor tambem os descobriu nos rios de Guri tas, Quebra-anzol, 
s. Marcos e Paranahyba, nos limites de Minas Geraes . 

Di cuto depois o jazigo dos diamantes. O itacolumito domina 
nos districtos; ao mesmo tempo que o sch isto arg illoso borda as 
margens estereis destes mesmos rios. Com attenção examinei 
os seixos dos rios diamantinos, os quaes são principalmente 
quartzo, itacolnmito, pouco sch isto, ferro hydratado e oligisto, 
e poucas vezes jaspe, disLheno, anatasio, ouro, ferro nativo, em 
delgadas Iaminas, t~lguma platina. Achei que os diamantes estão 
igual ou desigualmente espa lhados nos ant ig·os e modernos leitos 
dos rios . Principalmente abundam debaixo das cascatas ou cata
dupas, e nos ang-ulos reentrantes das co rre.nts d'11gua. O nppareci
mento de pedrns de ferro hydratado avermelhado, e de jnspc 
annuncia grande abundaucia de diamantes, e certos conglome
rados de pasta de feno h yclratado contém diamantes empastados . 

A matrir. do diamante é o fú1'o hycl,at'ado, proveniente elo 
sc/!'isto (e1·Tnginoso ou itabit·ito. Como aquellas rochas formam 
os cumes, que têm .sido muito anuiuados, a posição ordinaria 
do diamante s.e explica, e aquellas pedras preciosas estão igual
mente distiuctas, conforme os estragos 11conteceram nos cumes 
solita1·ios ou contíguos .» 

(Barão d' Eschwege - ANNUARIO DaS ~!!NAS, 1'0~!. VIII. 3° LIV . , 1823, 
PAG. 401.) 

Jazidas de ·topazios 

«Os pontos em que têm sido explorados a talho aber to os to
pazios e nos quaes eu me5mo !lz algumas pesquizas, balisam duas 
linhas dirigidas O 20° S ou approximativamente O S O, clirecção 
que se encontra frequentemente na serra da Mantiqueira e que o 
Sr, Li ais tem desig·nado pelo nome desta serra. 

A pnmeira dessas li·nllas occupa approximadamenle n mediana 
do triangnlo que se rviLl para limitar a bacia, sendo ella deter
minada pelas cinco exp lorações do Seromenha, Boa Vista, José 
CQnêa, Capão e Vira-saia_ 

A segunda, mais exterior, segue pouco mais ou menos a base 
da serra da Cachoeira e nté hoje só se tem achado topazios nas 
lavras abandonadas do Fundão e morro do Caxambü. 

Todas essas jazidas apresentam-se nas mesmas condições geraes, 
e as poucas di:ITerenças que se póde nhi encontrar no aspecto 
exterior das rochas provém de accidentes locaes sem importancia. 
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Descreverei minucio. smente a de Boa Vis t~ , onde t.rabalhei a 
talho aiJe rLo durante alguns mezes c cuja planta (mappn II, fig. I) 
foi desen hada esmeradament" com o auxili o do Sr . engenheiro 
João Victor de Magalhães Gomes, secre tario da escola de minas 
de Ouro Pre to. 

Jct~idas cl!b Ban Vútct.- Co~o já indiquei, a povoação da Boa 
Vista está s ituada perto, do ponto culminante da bacia de to
paz i os. 

As pequenas quebradas que d'abi partiam foram com o tempo 
profundamente cavadas pelas aguas actuanclo, sobre schistos ar~ 
gil losos. 

No fundo dellas, no meio do cascalho; foram encontrados pri~ 
meiramente os topazios; mais tarde ha quarenta annos pouco mais 
ou menos, foram emprehendidos trabalhos u talho aberto . 

Esses traba lhos juntamente com a acção das aguas determi
naram a formação de uma grnnde pedreira (\e bordas irregulares; 
que nos permitte assigna lar as camadas seguintes : 

L"' Camada delgada, superficial e horizontal de um conglo
merato grosse iro amarell ndo (mappa J, fig. 2, córte segundo A B) 
qne se encontra em outros pontos da bacia. 

2.• Camada pouco importante de areia quartzosa, .de espessura 
variave\, não excedendo. a om,3. 

Esse depos ito é tambem mu ito inegular e nunca tem grande 
extensão; desappa rece a pequena distancia da pedreira e é encon
trado em outros pontos . 

j'fa parte inferior, as areias estão misturadas com pequenos 
leilos de rocha fibrosa esverdeada, cuja importuncia angmenta 
com a profnndidude . 

As duas camadas a.~ e ~Y têm 2111,5 de espessura ; de a. a ~ as 
are ias dominam; de ~a y qnasi desapparecem inteiramente. 

3." A essas rochas succedem rochas llbrosas, cuja schislosidade 
torna-se cada vez mais pronunciada; ellas correspnndem aos 
schi stos côr de fezes de vinho, que podem servir de ponto de 
r eferencia para recon hecer- se este nivel geologico nas tochas 
metamorphicas dos arredores de Ouro Preto. 

Nessas ultimas camadas nota-se g1·ande variedade no aspecto 
exterior . Na mesma]Jeclreirn as roc has que a compoem são aqui 
friavei s, uncbuosas ao tactG, mi sturadas com arg illa; alli são mais 
compactas e francamente schistosas; ma is além fibrosas e mar~ 
cb etadas de pequenos crystaes octaedricos ele ferro oligisto ou 
cobertas de cmstas de pyrophillita em crystaes acicul nres . 

Apezar ela differença do aspecto e provavelmente de constitui
ção mineralogica, sua composição chi mica elemen tar é pouco 
variavel; como o indicam as ana lyses r.itadas acima. Os agentes 
metumorphicos parecem não ter traz ido senão um numero mui 
limitado de elementos lixados e talvez mesmo nenhum . 

E' ao aggrupamento dilferonte dos elementos da rocha primitiva 
que deve ser attribuido. o aspec to variavel elas . rochas metamor
phicas que della se derivam , 

4.0 
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A potencia dessas camadas aninge de 15 a 20m. 
4.• Em baixo npparec_em schistos azulado> mais iluros, resis

tindo melhor ao3 agente.' atmosphericos do que os precedentes e 
conservando seu fa cies sobre uma ex tensão de terreno mais con
side ravel . A potencia dessa c~rn ada é mui variavel: no ponto 
onde o córte segundo ABa encon tra ell a tem apenas nm11 es 
pessura de 2111 ; em outros pon lo · e lia a tti nge 10m . 

5."' A essas rochas succede uma serie de camadas arg illosas, em 
que abundam escamas dfl uma subs-tilncia chlori losn ou mic;1 cea ('1). 
A materia qu e constitue essas cumadns é moll e, gord urosa, 
unctuosa e me parece provir da alten.1çào das rochas superiores. 
Encontram-se no meio dellas nodulos de schistos azu lados da 
mesma naLureoa que os schistos da div isão precedente. Esses 
nodulos rep resen tari alfl o estado prim itivo da rochn não a lterada . 
A maleria ch loritosa ou micacea desapparece mesmo comp leta
mente e a rocha transforma-se em uma argi lla parda - indicio· 
ce rto do encontro pro.ximo dos topazios. 

6.n A parte infe rior dos terrenos dessa pedreira é occupada 
por certas rochas fibrosas uvermel hadas analogas ás do n. 3 . 
Todas as cama das são levantadas de 40 a õoo · para oéste e 20 sul. 

A' primeira vista os topazios me parecü1m interca ludos en tre os 
sch istos e as rochas fib rosas e avermelhadas do n. 6. 

Na planta vê-se, porém, facilm en te, que não é ass im. Em 
T 1, T 2 (mappa JI, fig. 1.) a arg illa p11rdn, a lithomargia e os 
topazios afflormn em niveis superiores -aos dessas rocl1as. 

Ellas occupam, pois, na lavra da Boa Vista uma fractura dirigida 
l)ara oéste 15° S, E iiJ• N, perpendicular á direcção da s camadas . 

O veleiro está longe de se r regular; de seu tronco principal 
partem ramificações, que, penetrando entre as camadas, seguem 
durante algum tempo os extrac tos; a jazida do Fundão fornece 
um bom exem pio desse facto. . 

O pr imeiro indicio da existencia de topazios é, como já disse, o 
apparecimento da argi lla chloritosa ou mic;1cea, conhecida pe los 
operarias desta loca lid;1de pelo nome do «P i çarra~. nome a'Jiás 
dado pelos mineiros da provínc ia de Minas Gerues a toda a ro cha 
esteril e que tem em seu vocabulnrio o mesmo papel que a palavra 
• Killas •, no dos mineiros de CornwaL 

E' no meio desta rocha que apparece a argilla parda, em que se 
encontram delgados filetes brancos de lithomargia, acompanhados 
de topazios e algumas vezes de euclasios. 

Esses pequenos fi letes se ramificam, se alternam e desapparecem 
mesmo para apparecer de novo mais longe; engrossam e formam 
massas, em que os crystr,ws de topazios att ingem dimensões con 
sideraveis. 

E' raro encontrar-se esses crystaes isolados sem lithomargia no 
meio da argilla parda . 

(!.) As min has ultimas aoalysos indicam quo tal substancia dovo sor consid'eratla 
como mica. (Ouro ProLo, 1° do Foveroiro do i881.) 
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Quando a Iithomargia é dura e compacta, os crystaes de to 
pazios sno pequenos e quebrad iços; c[uando ella é molle, suas 
dimensões e nitidez augmcntam . 

Sua composição é a seguinte : 

Sllica . . . ....... .. .... . .. . .. . ... . 
Alumínio ... .. .. . ...... . ... . .. . . 
1\iagnesia .. .. ....... . • . ....... . .. 
Perrla ao fo go ......... . .... . ... . 

(1,6,6 
38 

i 
ig,,i 

99,7 

O quartzo, bem como a lithomargia, é a substancia que acompa
nha mais frequentemente os topazios . Quando é arenoso fragmen· 
Lado em camadas regulares no meio da argilla preta, não contém 
topazios; si, ao contrario, fórma massas irregulares de crystaes 
bem nítidos, bipyra111idados, elleli tornam-se abundantes . 

Existe, sob o ponto de vistn do modo de sua formação, uma 
relaçãCJ intima en tre essas duas sub, tancias; encontt·ei mni fre
quentemente topazios penetrando crystnes de ·quartzo implantados 
em sua superflcie . Os euclasios süo muito 111ais raros; apenas 
encontrei 7 ou 8 para muitos kilograrumas de topazios ex
tra h idos. 

Tal é o aspecto gera l da jazida da Boa Vista. 
A jaziua de José Corrêa, a uma legua a oéste da Boa Vistu 

apresenta-se em condições idenlicas . 
A lavra do «Capão »,explorada desde o começo do seculo, está 

situada a i i/2 legua da precedente. 
Os topazios ahi são acompanhados de quartzo e de Jithomargia 

no meio das mesmas rochas se h isLosas. . 
Na parte superior encontra-se ainda os sch istos cõr de fezes de 

vinho, abaixo os schi stos azues e no meio as rochas arfl'illo 
chloritosas ou micaceas e as argillas pardas com veias de litho· 
marg ia e topazios . 

A unica differença a notar-se é a existencia de uma camada 
de italJiriLos collocados abaixo das rochns schistosas . Estaca
mada vai a nfflomr do lado oésLe d~ lavra e continúa ao longo da 
estrada da Cachoeira; ahi tem sido ella em parte destruida pelas 
explornções, e seus oestroços formaram uma camada delgada de 
c0nglomerato grosseiro. 

Na época em que Esc h wege percorreu essa região a lnvra do 
Capão era explorada, e suas observações estão de accôrdo com 
:JS minhas, sa lvo em relaçfto ris rochas sch istosas , consideradns 
por elle como talco; nossas analyses mostram q uc e! las têm 
uma composição comp letamente dilferente des a snbstancia . No 
Seromenha e na Boa Vista, pontos ext remos do primeira linha 
topazifcru, os t.rabalhos apenas Unham sido superficiacs e os 
topazios eram encontrados mi sturados coll! o cascalho que cobria 
o solo. 
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Em torno da jazida do Fundão o solo é formado na superficie 
por um deposito torren(}ial, representando a peqaena camada de 
con glomerato existente em Boa Vistn. Ainda se cncontrtJm os 
topazios no meio das mesmas rochas schistost1S com Iithomargia 
e quartzo. 

Notarei sómente que ha ahi maior abundancia el e vei eiros de 
quartz'b e oi igisto espe.cular, os quaes Lambem existem na Boa 
Vi~ta, mas em pequena quantidade. 

No morro de Cax:'!mbü as rochas scb istosas são mais compactas 
e approximam-se muitas vezes elas phyllacles; no meio della s 
apresou tam-se a uma pequena dis tancia os quar~ziLos, que formam 
a maior parte ela serra da Cachoeira. 

Os topnzios ahi acham-se ainda nas mesmas condiçõe~ . jun
tando·-se, fJOrém, á liLhomargia e ao quartzo, que os acompanham 
- cristaes de rutilo, quer prismaticos, quer mesclados em fórma 
ele coração. 

ispect·o Glos topaz ios, elos euclasios e dos c·rystaes de q~tcwtzo que · 
os acompanham 

Os topazios do Brazil são bem conh ecidos por torlos os minera
logistas; não tenho necessidade de descrevel-os. 

Em geral os crystaes aprosen tam as faces m bem <lesen volvidas, 
mas cobertas de estrias e lile modificações sobre as 11restns .Q· 

As faces b!l. formam um pontilha me:nto em uma elas ex tremi
dad os, ao passo que a outra é terminada pela face p. 

Entre os milhnres do amostras que tenho examinado apenas 
3 ou 4 apresentavam esse ponlilhamento nas duas extremi 
dades . A face p é rugosa e não se deve aturibuir isso a uma cri
vagem produzida dep.ois ela ex tracção dos topnios, porque todos 
os crystaes que recolhi na gnnga apresentavam a mesma anomalia. 

Cumpre ainda notar mais que frequentemente as grandes 
amostras são divididas em prismas por delgadas camadas de 
lithomargia, as quaes a crivagem facil segundo 11 põe em evi
dencia. 

A côr dos topazios é ordinariamente amarella, donde provém 
o nome de amarello topazio. 

Não é raro encontrai-os com a côr do rubi balais, que, segundo 
cerLos autores, póde-se dar por calcinação aos topazios amarellos, 
mas que existe ·tarnbem naturalmente. 

Encontrei um de cor ·verde clara e outros completmneute sem 
cor·. 

São esses ultimas que, Iolados, seriam conhecidos pelo nome de 
« Pingos d'agua» . 

Até ao presente, porém, as amostras ele • Ping·os d'agua >> que 
me tem sido enviadas de diversos ponto~ da província de lVlinas 
Geraes, são simplesmente quartzo brilhanue e muito lirnpido . 

Os raros euclasios que tenho encontrado em cristaes nitidos 
apresentam as formas ordinarias ( m, h 1, h3, ll 1 b 1/3); os fra
gmentos pareciam ter algumas facetas não descriptas. 
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Os crystnes de qunrlzo, muitas vezes nitidamente terminados 
n as suas extt·emidades, são caracterisndos pot· uma serie de mo
dificações plagieclricas, em q Lle se pó de reconhecer facilmente a 
face rhomlJica. 

As outras faces plagiedricas, umas sJo brilhantes, outras são 
embaciadas. 

Muita s vezes as amostras são atravessa das por cristaes de 
topazios . 

O ferro olyg-isto, os .ox.ydos de manganez e a mica são as tres 
s ubstancias que, depois da lithomargia e do quartzo, são as mais 
constantes nas jazidas. 

O ferro oi ygisto se apresenta quer sob a fórma especular, quer 
em palhetas, quer em crystaes hexagonaes, mas nunca encontrei 
as variedades octaedri cas ou cnbicas, tão frequentes nas rochas 
vizin·has, m istnrad11s com os topazios . Não lla, creio, relação 
alguma entre o modo de formação dessas duas es pecies de crystaes. 

Si o fet'l'O olygisto é dimorpho, como exp li car que elle affec te 
nos veleiros de topazios uma fórma e que a al guns metros de 
dis tancia seja elle cristal isado em octaedros mui brilhantes, no 
meio de rochas de elementos cris talinos, e nm pouco mais longe 
em oc ta edros e pyritoedros embaciados, e rugosos em terrenos 
argillosos ou arenosos? 

Ajuntam-se a estes factos o da existencia de pyrites abun
dantes nas rocl1as da mesma serie, mas afastadas destes centros 
de emanação, a hvpothese da 'Lrans l'ormação desses pyrites em 
olygis to e em hematita, sob a acção do vapor d'ag ua, que no 
eco tro do Vt'l ieiro, actuando sobre chloruretos de ferro, produziu 
o olyg isto ordinario, não e x:plic<~rá de um modo simples essas 

·ano mal ia s? 
Em r esumo, as jazidas de topazios e de eu clas ios dos arredores 

de Ouro Preto occupam uma fenda no meio das rochas schisto
m icaceas da região, fenda em r elação intima com um dos prin
cipaes deslocamentos dos terrenos da província de Minas Geraes . 

A disposição de suas j az idas é analoga á de outras substancias 
min eraes existentes em veieiros; sua or igem, como seu modo de 
formação .deve ser aLtrilJuida a p lleuomenos da mesma natureza. 

Si a composição dos terrenos é di fie rente da elas jazidas co
nhecidas na Europa, as substancias que os acompanham são as 
mesmas. 

li'Iineraes commwns âs jc~ziclc~s de topaz ios do Bmz il e ela 
Ew·opct 

Na Sax:ouia estão os topazios associados ao quartzo, ao oxydo 
de estanho, á lithomargia, á fluorina, á mica; na Bol1emin, ao 
oxydo da es tanho; na Siberia, ao quartzo, á fluorina, á turma
lina, á litbomargia. 

Noto em primeiro log·ar esta constancia da Iithomargia, indi
cada para as j az idas da Europa como materi:.i accidental, ser no 
Brazil o melhor guia para a pesquiza dos topazios . 
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Ainda mais; ella é encon trada tnmbern no mc~mo .hol'izonte 
geologico, na mesma região em veieiros de quartzo aurífero sem 
pyrites, contendo ferro o ly .~isto e oxydo de mangnnez. 

Tenho encontrado em um prolongamento d;1 se rra do ILaco
lomy, perto d·a cidnde de Marianna, e em todas as ex plorações 
auríferas ele .itabiril.os friavei s: morro de Sant'Anna, Itabira, etc . 

Sua relnção conl us topaz ios é t5o intima que numerosos 
crystaes são formados de uma crusta brilhante, tendo a dureza eu 
composição do topar;io, a qual i·nvolvc um nucleo de liLho
margia. 

Um grand e numero de amostras conMm entre os planos de 
crivagem p delgadas camadas dessa nrgilla. 

Muitas vezes ella se aprese.nta em massa resistente ana loga á 
substancia que se obtem . quando se extJello o fluornre ~o de sili· 
cium dos topazios. · 

E a estes crystnos, metade topazios, metade lithomargin, :1jun; 
tam-se outros pardo~, opneo~, ou embaciados ou eobertos de 
um ligeiro verniz amareJiado. 

Sua densidc1de é de 3,6. Um primeiro ensai-o deu para sua com
posição, ernpreg:1ndo-se o meLhodo de Mrs. Henri S11inle Claire 
Deville e Fouqu1i para a dosagem do fluorureto de silicium, o 
seguinte resultado: 
Silica ......•.....•........... .. .. .. ..... . .•.......••. 23,2 
Alumin~ e oxydos ele ferro.......................... õ!:iA 
Fluorureto de silicium................................ :l.!:i,!L 
Ma terias volateis n5o ret id as peln cnl..... . . ....... . . .. 2,2 

98 ,2 
Elles niio npresentam trnço nlgum de fusão ao branco brilhante; 

nas jazidas de topnzios ac11am -se em mnssns dLHIIS, compac.tas, 
sem crivagE\ns niliclus, p11ssnndo aos scb istos azues n. 6 dn planta 
ela lavra do topazios da Boa Vista, os qu ae~ se acham di ~semi
naclos em blocos nas argillt,s micaceas n. 7 cln mesma planta. 

O quar~zo 1·: a mica ab i t~bondarn, corno na Saxon iti. 
O oxyclo de estnnbo não foi ainda descoberto em cryst~es; entrn 

porém, na oomposição dos euc lasios c vê-se-o subs lituido pelo 
oxydo de titnuio. seu congene1e, no morro de Ct~xnmbú. Ainda 
não eneontre i a fluorinn er.n jnzidn primitiva; mas ten ho reee· 
hiclo nmostras i.Jem cristalisadas, provenientes ele uma quebrada 
vizipha da mesma reg ião . 

Quanto :ís turmalinas, si elJas não são cncontrclas mesmo 
na Boa Vista, existem ·em abundancia ex trema nas localidades 
proximas. 

Em Antonio Pereira, duas Jeguas á léste ele Ouro Prelo, acha
se um veieir6 de qunrtzo aurífero, onde as turmnlinas em 
pequenos crystaes negros ou rosros formam massas consideraveis. 
Ainda mais perto, no arraial da Passagem e mesmo nos arredo
re.s de Uuro Prelo, as turmalinas com as pyriles ~rsenicaes con
sl!tuem a ganga do ouro. 
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Vollarei adiante a esse assumpto, quando comparar as jazida:; 
de topazios com as de outras pedras preciosas da província de 
IYi in as · Geraes . 

Os mesmos agentes minerali s~ dores , taes como o flunr, o bóro 
e o vnpor d'ag·ua, que em grande numero de casos presidiram a 
f•Jrmação dos depos itas metalliferos , devem tambem ter intervin
do na prodtlcção dos topazios e dos euclasios . As experiencias 
syntheticas de Mr. Dcmbrée já mostraram que a acção do fluoru
reto de sili cium sobre a altimina podia dar origem a uma 
substancia fluoruretarla analoga ao topazio. Houve, porém, segun
do eu penso, para esses phenomenos duas épocas ou duas ac~ões 
distinctas. 

~i os· terrenos subordinados aos topazios conservam traços de 
um metamorphismo c.onsideravel, u argilla, no meio da qual se 
acham os veieit'os dessa substancia, a li thomarg ia, que a acompa
nh~ , não ser~ o indicias de acções ditferentes daquellas que as 
produziram ? . 

Depois dn abertura das fendas onde se formaram os topazios, 
teria havido aHeração nos schistos, formação de argilla e 
lithomargia. · 

O papel do vapor d'a gua seria então predominante durante 
este período e n ell e se ria devida a desulfuração das pyrites, 
sua tran sformação em hematita ou em olygisto. 

Sua acção se teria tambem feito sentir em muitos outros pontos 
da provincia. 

A esses ph enomenos deveriam seguir-se desprêndimento de 
Jluoruretos, fluorureto de si li cium, de titanio e de estanho, que, 

· actunndo sobre os hydrosilicatos de alumina, produziriam os 
topazios, os oxydos de titonio com deposito el e silica cryst<lllisada. 

No,; veic iros e n<~ s remilicações a acção seria completa; mas 
a uma pequena di stancia das paredesJ sendo menos energica, 
form ~tr-se - bia m então essgs crystaes impuros, que são para os 
topazios o que o chiastolitho é para a andaluzita . 

Taes são as condições geo logicas e mineralogic.as das jazi
das de topazios. as quaes têm muitos pontos communs coni as 
conhecidas na Europa. 

Terão ellas relações intimas com os outros depositas de pedras 
preciosas da província de Minas-Geraes? 

·Eis o que vou examinar.J> 
( ANNÁES DA ESCOL <~ DE MINAS DE OUR O PRETO.) 

Jazidas de ped1·as cotadas d·iffe?·entes dos topa.z ios 

«Não ha rnzão para suppor-se, como tem succedido, que as 
pedras CO I':Hlas provém das mes mns rocl1as que o diam ante. Deve 
ser uttribuido o erro ao facto de fazerem-se .ns duas exp lora
ções em alluviões da mesma natureza e em hacins percorridas 
pelos mesmos cursos d'agua, mas em niveis di.fferentes. 
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A região mais rir,u em pedras coradas fórma uma ilhota na 
pa rte és te da província de Minas Gernes, a poucu distancia de seus 
limites com a da Bahia . Essa região comp rehende as bacias ele 
um a serie ele pequenos cursos d'ngua affinentes do Arassuahy e 
do Jequitinhonha, per~o do ponto de conflLwncia desses dous rios. 

E' na parte direita desta zona que exis te maior num ero desses 
mineraes, principalmente nas margens dos rios Gravalá, Setnbal, 
Lufa, Calhão, Pianhy, Urnrú, os quacs nascem nas montanhas 
que, á léste da cidade de S. João Baptista, separam a bacia do r io 
Doce da do lepuitinhonh a e fazem parte da serra denominada das 
< Esmeralrl~ », em vi r tude da confusão feita pelos primeiros 
explorad ores entre as esmeraldas e as ~nrma lin as verdes, tão fre· 
quentes nesta região. 

Já pe rto da cidade de S. João Baptista a crystalinidade das 
rochas augmenta e os schistos micaceos se desenvollrem. 

Os sc lli s tos são mui tas vezes grap hitosos com nodulos de gra
phito escamoso; o disthenio fórma frequentemente uma parte 
importante da roclla ; a stauroLidn lhe é em certos pontos asso
ciada em pequenos crystaes transln cidos averm elhados, raramente 
mesclados em cruz, os quaes .aprcsen tam const<mtemente, quando 
estão inteiros, as faces a 1 e tJ 1

• 

Os veiei ros de quartzo com crys taes volumosos ele turmalinas 
atravessam esses scbistos . 

Esse minera l é de uma ahundancia extrema ao redor de Ouro 
Preto; en tre esta cidade e a de Sabará acha- se em uma especie 
de g· nei~s, um pouco mais longe, perto ela povoação do rio elas 
Pedras, a mica desapparecendo; a rocha passa ao Hya lotu.r
malito. 

Nos cascalhos diamantíferos, elle fórm a muitas vezes, no es tado 
de fragmentos rolados, uma parte notavel dos depos itas . 

Pouco muis ou menos a 60 k ilo metros a éstc ele S. João Baptis ta, 
deixa-se a chapada schisLosa, cuja altura é de 900 a iOOO metros 
acima do nível do mar, e desce· se ás bacias do Setubal e Gravatá . 

Aos schi stos e phyllades ahi succedem rochas de elementos 
crys talinos distinctos: quartzitos micaceos; micaschistos pas
sando ao gne iss e uma serie de rochas compac tas, formadas de 
palhetas de mica, chloritos, gTãos de quar tzo com agulhas ele tur
malinas de amphiholio e crystaes de staurotida bem dist in ctos, 
cujos os angulos m m - 1.29, 20' 111fJ1-Hô, 30' são faceis de medi'r . 

Os gneiss e mjcaschistos têm importancia abaixo da cidade do 
AI'assuah y. As cymophanas, t1·iphanas, berylios, granadas etc ., 
foram a principio achadas nos leitos elos pequenos cursos d'agua 
já citados. ' 

Encontram·se depois em abunclancia a uma cortn distancia 
dns margens, em um uive! em que as aguas não attingem mais 
hoje, nas alluviões recobertas pela terra vegetal. 

Esses depositas á borda d'agna conhecidos sob o mone de • gu· 
piaras ' são analogos aos dos diamantes, em que abundam prin
cipa lmente os fragmentos r olades de quartzo branco- ovos de 
pombc~ dos ga?·impei?·os. 
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Não hes ito em aLtribuit' aos pbenomeuosde exp losão ela época 
quaternaria a form a(lão desses dive rsos depositas . 

Ao pedras que se podem ahi separar fac il mente po r meio de 
lavagem, empregando a batêa, sl"io as seg uintes : 

Andai uritas. 
Cymophanas. 
Tr iphanas. 
Biry llos. 
Grnnadas . 
Staurotidns. 
QuarLzo corado em amarello . 
Amethvstas e turma linas . 
Na parte mais pesada, que f1ca no. fundo da batêa, encontram 

se os diversos ox:y dos de ferro c o rutilo dos deposito diaman 
til'eros; mas nunca vi nem o an:.1tn sio, nem a lclaproth ina, nem 
os si I ex e jaspes va l'iado 5i - Favas elos m inei1·os . 

Os biryllos ex istem, quer em fra gmentos quebrados, quer em 
crystaes bem conservados, amare ll ndos ou azulados ; os crys taes 
hexagonaes ele dimensões consideraveis com as modifica ções u 1 
são frequentes . 

As cy mopbanas amarellas, amarell as esverdeadas ou opacas e 
impuras são quasi sempre quebradas; a mescla em fórma do co
ração apparecc algumas vezes . 

Os pequenos crys ta es es tão per fei Lamente consenrados e podem 
prestar- se facilm ente a es tudos crysta lographicos . 
' As tripbnnas es tão menos conservadas e a crivagem de 87° é a 
unica perfeita. 

As anda luz itas são menos roladas e em algumas a fórma pri
mitiva se presta fa cil mente a medidas goniometricas. 

Seu diehroismo é muito pronunciado; encontram -se· mesmo 
algumas de côr rosca , pouco communs, creio, em outros lagares 
a não se r no Braz i l. 

As granadas pertencem geralmente á especie almandiua, dando 
algumas a reacção do manganez . 

Os quartzos corados e especia lmente as amettJystas, alJLmdan Les 
em muitos outros pontos cln província , t<~m sido encontrados em 
grande quan tidade nessa zona. 

O aspecto da r egião gemmifera, n na tureza das rochas em 
fragmentos, que acompanham os mineraes, bastariam para provar 
que sua jazida pr imiti va existia em redor dos pontos em que se· 
as têm encontrado . 

Essa hypo lhese tem sido plenamente verificndn pelas desco
bertas elo veieiros de quartzo puro ou acompan hado de fe ldspatho 
e de mica, com berd ilos, cymophanas, triphanas, turmalinas e 
granadas. 

CO NCLUSÃO 

As jaz idas de topazios e ele diamantes ele lVIinas Geraos estão 
pois, co llocaclns nos quar tzitos e schistos metamorphicos : os be ~ 
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ryllos, cymopl1anas e outras pedras coradas, nos micachi;;tos e 
gnei s8 inferiores aos precedentes e em relação com rnineraes feld
spatll icos. 

Que r em uns, quer em ouLros, são encontrados os mineraes com 
·as rochas que os acompan iJam nos diversos pa izes do mundo. 

Assim , no me io da complexidade de variação cln naturczn das 
rochas encaixot::Jntes . encontram-se a di~ ta ncias imm ensas indi
cias ce r tos da ncção dos mesmos agentes minera lisa dores, tendo 
produz ido os mesmos mine1·aes c uma confl r mação do pr incip io 
de un iformidade da s leis que presidiram as forças postas em 
acção peJa na tu reza no reino minera l. • 

(FI . . Gor·ceix .) 

No-ticia sobre a serra das Esmeraldas e 
ou-tras descobertas · 

Oorrenclo o tJnno de 1.573, Sebastião Feroandes Tourinho, su
bindo pelo Rio Doce, teve a intrepidez de se emb 1·enhar pe lo 
ser tão da prov i nci~ de !Vl ina s Geraes e, depois de descobr ir jaz idas 
de ouro e de esmera l-das, abrindo caminl10 por entre matas vir 
gens, seguiu o curso de vario~ rios, e, descendo pelo Jequ itioho
nha, se foi á Bah ia, a apreseulnr ao governador general do Brazi l, 
Luiz de Brito e Almeida, as amostras dos prec iosos descobrimen
tos que fiz era , e, cou tentando-se com a glor ia de s~ ter sall iclo bem 
claque ll a empreza, deixo u aberto aos dema is o caminho para ulti 
ma l-a. Passados tres nuLJos, no tempo em que os sertanistas Dias 
Ma rtins Cão, Ma rcos de Azeredo Coutinho e outros menos conhe
cidos faz iam es tradas nos sertões de Minas para captivarem índios, 
antes do que para descobr irem metaes e pedras finas, Antonio 
Dias Adorno, seguindo o exemplo el e Sebast ião Fçruandes Tou
rinho, sub iu pelo rio Bricaré, depo is ele haver apo r tado em Cara
veii ;Js, com uma companhia de portuguezes e b·raz il eiros c 400 
indios eonversados naquell as ma•tns e rios, e, transpondo ns serras, 
foi até á Ingôa Vapabuçü e voltou tambem pelo Jequiti
nhonha. 

Em Hi98 D. Francisco ele Souz:1, então governador general, visi
tou as provincias do Sul, n a esperança de exc itar os pau listas a 
faze~em novas expedições c descobrimentos; po1·ém não lhe acon
teceu como cuidava, e só em :1662 se aventuraram Augusto Bar 
ba lho e Fernando Dins Paes a penetrar nos sertões ao norte da 
vi ll n de S. Paulo. Barba ll10 trouxe es mera ldas e Paes descobriu 
o rio Itamarandiba, em cujas arêas se achava onro de envolta com 
pedras preciosas. 

Seguindo as informações que claquell e descobrimento deram um 
e outro, o governador ge ral do Brazil, A!fon o Furtado el e Men
donçn, en carregou a Femnnclo Dias Paes de ir outra vez em desco
brimen to ele esmeraldas. E com effeito, es te inLrepido sertanista 

. emprehendeu urna nova explora ção, pesquisando e fazendo cavas 
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por onde quer que pass~va até chegar ao Serro Frio, onde tirou 
grandes benefi cios do rio Anb anbecanb uva e do Itamnrandiba. 
Como, de!Jois deste feito, de ilas~e até a lagôa Vapabuçú, assigna
lada no roteiro de Mnrc.os de Azeredo Coutiuho , viu- se desa m
parado da maior part e dos seus e ubr-iga do u voltar para a pro
víncia no cabo de se te annos de continu as investigações e 
jornadas, e veio a morrer nas margens do rio Guaicuby ou das 
Velhas, deixa ndo a Manoel Borba Gato, seu g-enro, HS ped ras qu e 
havia coibid o e jun ta mer.t e o seu roteiro , instr um entos de min e
ra~·ãtJ e munições . Seu irmão, Garcia Hodrigues Paes , em consi
deração dos se rviços feitos 110 Estad o pelo defu nto, foi condeco rado 
com o titulo ele capitão-mór das minas el e es meraldas, em 1.683. 

Arlhur de Sá e Menezes , no tempo em que governava o Rio de 
.Janeiro e as ten ns do sul do Brazil , teve ordem de EI -Rei 
D. p,~dro II para promo1rer os cl esco brimen tos, e com effeilo, ni sso 
empregou em io92 Antonio Hodrigues Al'zão e Carl os Pedroso 
da Silveira . Nos annos ~eg uintes Bartbolomeu Bueno da Silva, 
Miguel de Almeida e Manoel Garc ia Ve lho alistaram gente nas 
vi li as nataes e se embrenh aram nos se rtões, com o intento de faze
r elu escravos, si porventura descobrissem minas de ouro. Arzão , 
to rn ando ao oriente das minas, roi ter <i ca pitania do Espírito 
Santo, sem que em tal pensasse, e apresentou á cnma ra da v i li a 
de S. Matheus tres oitavas de ouro. Fundiram- se dua medalhas, 
uma das quaes foi depositada nos archivos da camara t1 outra foi 
ent regue a Arzão, o qual, passando pel o Ri o de Janeiro, 11 mos
trou ao governador e depois á camara da villa de S. Paul o. 

Bueno da Silva estabeleceu-se com a sua gente na serra de 
Ouro Preto e deu principio á povoação do mesmo nom e, hoje 
cidade. Este sertanis ta recebeu a ordem de Chri ~ to e teve o titul o 
de moço fidal go . 

D. Hodrigo de Castello Branco, superintendente das minas , 
querendo lambem ter parte na gloria do descobrimento das esme
raldas, achando-se junto ao rio Gnnicuh y ou da s Velhas, quiz obr i
ga r Manoel de Borba Ga to a dar-lh e parte do provim ento que lh e 
havi11 deixado Fern and o Dias Paes, levantou- se entre ell es certa 
di sput a, no cal or da qual foi o superintend ente morto por uru dos 
familiares de Borba Gato , o qual , com medo de ser preso, se ref.u
giou nas malas e vi veu com os selvagens, de· que veio a ser chefe . 

Morto D. Hodrigo de Ca~te ll o Branco, os p:mlistas que o acom
panharam se dividiram o as boi adas, que levavam parn se sus
tentarem, se denamararn pelas margens do rio S. Francisco, 
então ainda des povoadas, e foram a origem do numeroso gado
vaccum que nellas ainda sr. observa. 

O govemador do Rio de Janeiro, Arthur de Sá e Menezes, visi
tando aq uell e paiz em 1.698, offereceu a Borba Ga to o perdão em 
nome de EI-Hei, com a condição de qu e ell e diri a ond e se acb[tVa m 
as ri ras minas de Sab<1rá, que elle h~via descoberto, co ndição que 
Borba Gato aceitou, e r.h egou no depoi s n ser tenente generaL 
Desde então em diante um sem n umero de aventureiros exFJIO
raram por diversos pontos o paiz das minas. 
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Salvador Pr~nc i s co. Furtado, Matheus Cardoso, Domingos do 
Prndo, João Saraiva de Moraes , Manoel Vcllw Paes , Sa lvador Car
doso, Jam1ario Cardoso c Leo nardo Nardez, foram os capitães de 
maior nome que se es tabel eceram nesLa parte do Brazil. 

Seguindo o que se dizia das terras auriferas, ordenou D. Pedro U 
que se estabelecessem fundições de ouro onde quer que se j ul
gassem necessarias para n arrecadação do quinto . Porém os pau · 
li stns, os europeus o os demai s aventureiros que para alli haviam 
coo coerido com a cubi ça e desejo · de se enriquecerem, não couh e· 
ceuclo outras leis senão as ela força e da lic r. nça mais desenfrenda, 
es tavam bem longe de obedecer ás ordens do soberano: nenhum 
quiz estar pelos reg im entos feitos por Arthnr de Sá e Menezes, 
nem reconh ecer as pessoas onrarrcgadas de os pôr em exe
cnç5 o, donde res nltmam guerras intes tinas e cmeis, que se FCr 
petuaram entre as dilferentes raças de que constava a população. 

· ( Ii1illiet de Sc~ int-A.clo lphe - - DwciOl'lAl1.IO G c:o o rtAJ?mco B Hrs·ron.rco 
DO BRAI\1!, . ) 

' Tacs foram, em summn, a or igem c successos el e descobri
mento das minas de ouro, que tem fertilizado (vai correndo já 
em dons <:eculos) toda a Europa, não só o reino ele Portuga l. 
Tanto a monarcllia deve á intrepidez· e generosidade dos pauli stas, 
homens el e fé, e bons vassal los, fJll e, aventurando-se aos perigos 
por entre cicbdes em tumullos, manifestaram a nossos reis os Lb e
souros occultos no territorio da s Geraes, não sem vergonha e 
clezar ( Cclsta a dizel-o, mas é ver'clade ) de nossos reiuoes, attra
hidos pela avareza ao paiz . E' de notar que as riqueza s do prin
cipio fornm com os tempos dcsapparecendo ; não se duvida, 
porém, que ex isLam ainda lag-ares intactos, quo as guardam, e 
outl·os, que, IJOr difficultoso, têm escapado á força e bons desejos 
do mineiro. 

Entre as pedras prec iosas , vence primeiro Jogar o diamante. 
Bern ardo ela Fonseca Lobo os descobriu pelos annos de 1729 e 

1730, na comarca elo Serr·o. Têm sido desde então constantes os 
ser viços di ~ mantinos , e tão van tajosos ao principio, qLle lw no
ticia de cliarnantea dé todos os lotes, entre os quaes um se men
ciona (em ordem de 13 de Agosto ele 1738 ), que se dizia ter 
Manoel Rodrigo Nunes , como peso de 2ô oitavas . Sem lhe darmos 
credito, é de saber que, em diversos tempos, al guns têm ·appa
r ecido de peso de uma até quatro e meia oitavas. Descobriram-se 
depois, andando o anno de 1.781, hem que vindos em grande có
pia, na serra el e Santo Antonio , districto de Min as Novas . A' fama 
do ouro descoberto concorreu em tropel i m[H enso povo, que 
não houve conter, o que obri go u o Governador D. Hodrigo José 
de Menezes , escoltado de iDO homens ele tropa de linh a, a com
parecer na paragem, onde com a sua presença a ordem se res · 
tabeleceu . Recolhendo-se a ViJla Bica, .de ixou clnas tropas (assim 
chamam a gente empregada em cada um dos serviços diaman-
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tinos) por parte da extracção do 'l'ijuco, gu~rnição militar, r1ue 
ainda existo no Jogar . 1\s tropas da extracção foram mandadas 
levantar a pretexto de serem miados os diamantes; a]Jenas 
existe alli guarda militar. Os sel'tões em torno da serra de Santo 
Antonio c setTa Branca quadrilheira até ú dos Mantos Altos, na 
cap itania cl~ Bahia. 

A descoberta das esmeraldas data ele tempos mais :1ntigo . 
F1· nHmdo Dias Paes nos ultimas anuas do seculo XVII, de
mandando os sertões de Serro Frio , os achou no oriente do rio 
Itamarandiba, que vadeára em um lagar em que Marcos de 
Azevedo fizera outras explorações. Internando-se para terras da 
·paragem, deu na rjue os indigenas chamavam Anbanheacuava, 
que são o mesmo que agua que se tome, e por isso nós a desi
gnamos por Sumidouro. 

QLw tro annos esteve ali i Fernando ele demora, dando no de 
curso del le var ias en trad;ls no Sabará-bussü, que quer dizer 
cous~ pell uda. Serra nlcanli lada, a que cl1amam hoje ::ierra Ne
gra ou da·s Esmeraldas, proximas ao Sumidouro . Neste Jogar 
descobriu variedade ele pedras, que desconh ec ia, e, apezur de se 
ver desampa rado dos seus, a ponto ele quererem dar- lhe a 
morte, insoiJridos pelas delongas, continuou seus exames re
lativos ás es meraldas, tirando para o Wapabnssü ( la go &" ran!.le 
em1w_sso idioma), onde se diz ia que exisLiam . Fa ltavam -l he já 
os mcws, mas, em vez de levantar mf10 da cmpreza, r ecorreu 
para a capitania de S. Paulo, a sua mulher, por intervenç-ão de 
um inrlio domestico, que lhe conduz iu os desejados aux il ias, com 
os quaes fu i com sua derrota por cl i;m te, atravessando montanl1as 
inhospitn até ao Tucambiras (papo ele tucano) donde fez di
versão para o It~marandiba (em nossa lingua pedra peque
n ina ), mui ferL il ele peixe . Com alguns dias de descanso, sah i\l 
depois rumo do norte, a arrostar o lago ·wespabussú. Não lhe es
capçm indagnção alguma, que conduzis c aos seus fins, e despa 
chem para aquell es circuitos os bastardos que trazia e que, se 
g undo se conta montavam a 100. Nestn cli ligencia os bastardos 
encoutrarnm multidão elo lwmeus em uma serra e, podendo 
haver um delles á mãos, o apresentaram a Fernando, que veio 
a sabet' elo sen prisioneiro que na Serra Negra existiam osso
cavões das esmeraldas. 

Pretendeu ir avante, mas ás razões dos seus, que lhe [\pre
sentaram as cl iffi cnldades ela subs istoncia e as molest ias que as 
exha lações !.lo Wapabus ú derramam por toda aquella redondeza, 
fez -se na retirada para S. Paulo, sna patria, deixando no logat· 
um Olho natural, que na presença dos seus mandou enforcar, 
por ter consp irado con tra seus dias . Niio recebeu, porém, asa 
tisfação ele !legar a ver a patl'ia, nem a de reco lher os eucomios 
e premias do suas Ieaes e riscosas fadigas, porque, enfermando 
junto ao rio elas Velhas, all i rema tou sua carreira, como vimos . 

Ga 1·c ia Rodrigues Paes, seu descendcnLe, segundo nos consta 
da ordem ele i6 ele Abril de 1722, foi, depois ele Femaudo, en
carregado do descolJrimento das esmeraldas ; a pretexto, porém, 
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de velho e de viuvo o de f11zer companhia a tres filhas donzellas, 
houve escusa. O tem po as deparou no rio Jequitinlwnha, bem 
como em outros, que nelle fazem barra , igualmente com os dia
mantes, saphiras e aguns marinhas. Carta viva do Conde das 
Palmas para El-Rei em datu d•·l i4, de Maio de i731 partici
pando -lhe o manifes to de 8 a 1.0 arruteis de esmeraldas, extra
h idas em um dos rios do Serro por um clerigo, cujo nome se 
diz ser Antonio de Mendonha . Sabe-se mais que o mestre de 
cam~,to João da Silva, cuidando da extr11cção do ouro de S. Ma
theus, deu acaso com variedade de ped ras preciosas, cuj as ex
plorações as host ilidades do barbaro gentio, que lhe matou parto 
da sua gente, se ma llograram., 

• Tendo o governado r gera l, Luiz de Brito de Almeida, noticias 
de que no in te rior da provín cia de Porto Seguro, -no se n districto 
confinante com o da província do Espírito Santo, havia pedras 
preciosus, mandou, no descob rim ento, dellas Sebastião Fer
nandes Tourinho, o qual navegou, com muitos companheiros, 
pelo rio Doce, e por um braço <•cima, que se ellarua Mnndi, onde 
desembarco u. Caminhando por terra muitas leguas, chegou á uma 
lagôa, a qual, por grande chamaram os Gentios Br.ca do Mar, e, 
passando adiante, por 70 leguas de distancia, chegaram até 
onde no dito rio Doce .se mette outro cham ado Acesi . Atra
vess~ndo e caminhando pelas suns margens 50 leguas, achou 
umas pedreiras com pedras de côr indistincta, entre verde e 
azul, e aiiirnHlram os gentios que do cume dellas se tiravam 
pedras majs cora rias, e outras, que, segundo a fórma com que 
as expl ica ram , tinham ouro; e ao pé de uma serra coberta de 
arvoredo, que tem uma Jegua de comprimento, achou uma esme
ralda, e ou tra sapbira mui perfeitas; 70 leguas adiante encon
trou mais serras, de que tiraram outras pedras verdes. 

Cinco leguas acima viu outras, em que depuzerarn os gentios 
haver pedras maiores, verm elhas e verdes ; mais ac ima achou 
outra serra toda de crystal finíssimo, e foi certificado que 
nellas ha via umas pedras azues e outras verdes, mui rijas e 
respl andescen tes. Com estas informações, que trouxe Sebastião 
Fernandes Tourinho-, mandou depois o gove rnador, por Antonio 
Dias Adorno, fazer outras expe ri enci:1s, e co lheu as mesmas no
ticias, com a individuação, de que ao pé da serra de crystal, para 
a parte de léste, hav ia esmeraldas, e para a de suéste saphiras, 

·posto que das que trouxe umas e outras estavam ainda imper
feit<tS, ou pouco mad uras. Estas pedras e as que trouxera 
Sebastião Fernandes ' Tourinho, enviou o governador n El ·Rei, 
porém, pela fatalidade da l\'Ionarchin, com o domínio de outro 
Príncipe, se n~o tratou mais destes descobr im entos; c por 
ficarem os laga res referidos tão en lran haclos nos sertões, que não 
est:io hab itados pelos portuguezes, se tem perdido as minas, 
e os caminhos, de rórma que os não pudenlm acertar depois nas 
muitas jornadas, que se repetiram nesta diligencia. • 

( flooha, p ,tta, - HlSTORIA DA AMERlCA PORTUUUE~A . ) 
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Amostras bra.zil.eiras de mart;iite 

• Ult imamente avancou-se a opinião (M . Gorceix, Comptes Ren
d~ts, n. 7, 1880, Annaes da Escola de 1Wincts de Owro Preto, vo l. l) 
de que os crystaes octnedricos de oligisto, tão nbundantes nos. 
scbistos metnmorphicos da pro viucia lle Minas Geraes e conhe
cidos pelo nome de marl ito são devidos á trunsformacão de PY· 
ribes. Que is·to é exacto com referencia a alguns dos crystaes, é 
fórn de duvida; mas um ex.ame de bell as eollecções typicas indica 
que uma grande pa rte deve antes se r con siderada como prove- . 
ni ente da tr~nsformação de magnetito . • 

N'uma co ll ecção de 308 er ys ta <:ls, variando em diametro de 2 a 
10 tni l! iUJ etros, reita por mim me. mo em u01a sC1 loca lidade perto 
elo arraia l de Itambé, n'um schisto micaceo-quartzoso, parcinJmente 
decompo~to, 116 fo ram attrahielos por um pequeno iman em 
fórma de ferradura, sendo :.1 ma ior pilr te livremente suspe 11 didos. 

·Os 192 erysta es r es tantes não foram attralliclos. Da primeira 
porção sómenLe 57 f0ram francamente. attrah idos por um iman 
muito mais forte, mas em fórma de barra, poucos apenas sendo 
livremente suspendidos. Uma das amogtras , que foi suspendida 
por ambos os imans, dava nm pó preto fortem ente magnetico e 
deu reacções com o ferro e ferri cva nureto de potass3 , indicando a 
presen~ a do feno e protoxydo cle.ferro . Outra ;llnosLra tomada da 
porção, que não foi attrah ida por nenhum elos iman s, dava um pó 
vermelho francamente ~tt rahido entre os polos do iman-fer radura 
mas não attrahido pe lo irnan-b;1rra , enfio deu re~lc(·ã o com o fer
ricyanureto ou apenas um prec'ip itado nzu l, quasi imperceptive l, 

. que perdeu-se immediatamonLe nu coloração, dev ido á presença 
do peroxydo. · 

Uma amostra extrahida de um schi sto micaceo esverdeado, pro
ven iente ele Infeccionado (locali dade que rorn eceu as pr imeiras 
amostras ele marLito, descriptas por Spix e Mart ins) e semelhnnte 
á rochtl de Itambé, porém com menos qua rtzo e' não decomposto, 
fo i fortemente attra l1ida por ambos os iman s e deu um pó preto 
wagu etico, úanclo reaccões de ferro e protoxydo de ferro. De uma 
rocha semellwnte, ma s parcia l111ente decompos ta, proveniell te elo 
Serro, t irei um crystal que deu pó preto, e um outro mais emba 
çado, cujo pó foi vermelho. Ambos foram magneticos; o 
pr imeiro; muito ma•is do que o segundo, e ambos deram 
reacções pa ra os dons oxydos de ferro. N'uma outra amostra, 
tambem proveniente de Serro, pequenos crystaes bril hantes de 
martiLo magneti co foram embut idos em hematita co mpacto. 
N'uma outra pequena.coll ecç1io de crys taes livres todos foram 
forLemente magneticos, formando fil eiras de quatro ou cinco nos 
polos de ambos os imans . · 

Destas cx periencias póde-se concluir que pane do assim cha
mado mart ite ele Minas Geraes apresenta todas as graduações 
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possíveis, não só qnBnlo ao magnetismo, como tambem á compo
sição en tre ps typos ' de magoetico e oligisto. Amostras apa
nhadas na superficie ou em rocha muito decomposta seriam 
natUI'almente de oligisto puro, mas não npresentam evidencia 
externa da transformnção do estado de magnetito, salvo si for um 
embaçamento quasi imperceptível da superllcie e uma ligeira 
mudança no lustro.>> 

( 01·ville Derby.) 

Fundação das cidades de S. João eiS. José 
deEI-Rei 

DESCODEUTA DE MlNÀS POU TAUflA1'EANOS 

« Os Tauba teanos, naturacs de genio elevado e emprchendedor, 
niio se contentaram com 3S conquistas feitas; quizeram internar-se 
pelos sertões, em demanda de novas r iquezas, e, fi eis ás tradiç.ões 
de Jacques Feli x:, procura-cum, por sua intrepidez c coragem, do
minar as distancias, vencer a natureza c plantar o nome tauba
teano nos sertões os mais remotos. 

Foi guiado por estes sent im en tos quo o Tnubateano Antonio 
Dias, conjuntamente com o p;Jdre João de Faria Fialho, natural de 
S. Scbnstiiio, e os Paul istas Thomaz Lopes de Camargo e Francisco 
Bueno da Silva, em o anuo de 1.699 e seguintes, transpuzeram, em 
jaogadns, o rio Parahyba, penetraram na serra Mantiqueira, até 
então nunca transilada, e, após immonsos obstaculos, arrostando 
o perigo da propria vida, foram descobrir os ribeiros da serra do 
Ouro Prelo, nssim chamada pela cõr escura de suas rochas, e ahi 
cxtrailiram ouro, attr<1hiram para a sua companhia grande quan
tidade de immi grantes , que, avidos de riqueza, foram fund ar a 
cidade de Ouro Preto, hoje capital rla província de Minns. Aquelle 
intrepido Taubateano e estes valorosos Paul istas nfto se contentn
ram com as minas descobertas. No a uno seguinte ainda penetra
ram e descobriram <IS serras do Pão Doce, do Ouro Põdre, Omo 
Fino, Queimada, Sant'Anua o a do Hamos, onde hoje existem 
grandes e importantes povoações. 

Posteriormente, no principio do seculo XVllf, existindo em 
Taubaté, de pais pobres, porém honrados e emprehendedores, 
-'l'homé Portes, o qual, oblidn a licença ele seus pais, em compa
nhia de dons ou tres am igos, dosceu o rio Parahyba até á altura 
do Imhabú; d'ahi, subindo na serra da Mantiqueira, atravessou 

- diversos riachos e serras, até encontrar um rio, que, pelo volume 
de aguas, foi pelo mesmo denominado- Hio Grande-, norne que 
nté hoje conserva. Ahi demorou-se o tempo preciso para fazer 
jnngadas e canàas, afim de transpor o rio, transposto o qual, des
cobriu grandes campinas, pelo meio das quaes serpentenva um 
rio pequeno na massa de suas aguas, porém grando nas r iquezas 
que encerrava; es te rio é hoje o rio· das .rvrortes. 
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As tenas adj <lceu tes são lodns auri feras , e Thomé Porles, as tendo 
ex p!Grado e recon! Jccenào-ns de fac to terras auri !'eras, sa udou os 
seus companheiros e os convidou a baptisaremllquelllls terras com 
o nome de terras do Bomfim, e nesse mes 1no dia escreveu a seus 
pais, em Taubaté, commnnir.ando haver sido mui bem succedido 
em sua e m preza e ter descoberto grandes minas .de ouro. 

A fnma deste successo constou Jogo no Rio de Janeiro e em 
Lisboa, e em menos de dous annos na mm·gem esquerda do rio 
das Mortes ncbava-se 'dma grande povoação, que é hoje a opulenta 
cidade de s. João d'El-Rei. 

Por esse tempo, mais ou menos, um outro Taubaleano, de nome 
João Affonso Salgueiro , descobriu ns copiosas minas de ouro na 
serra denominada- Ponta do MoJTo. 

E ste successo attrahiu para alli varias famílias de S. Paulo e 
s. Sebastião, e deu Jogar á fundação da v:illa de S. José de EI-Rei. 

E' dever do historiador imparcial neste lognr consignar um 
facto historico de summa importancia para Taubaté, e é que o 
primeiro descobridor de ouro no Brazil foi Rodrigues Arzão, 
natural de Taubaté, mas cujas viagens e derrotas para o interior 
dos sertões são completamente desconbecidas. • 

(Dr. F '.-ancisco de Pa~~la T o ledo-HISTORIA DO ~1UNICIPIO DE 1'AUBATÍ:.) 

Descripção do Tijuco 

< Antes de chegar a este bello arraial, logo o viajante faz uma 
idéa favoravel, considerando os caminhos que ahi vão dar. 
Alguns acham -se separados de poucos annos pelo cuidado do in
tendente ( Camnra) e offertas volnntarias dos bahítantes. Ainda 
eu não tinha visto tão bellos em alguma outra parl.e da PPovincia. 

O Tij uco está a!'sente no declive de um monte, cujos altos 
acham-se profund~mente excav~dos pelos mineiros. Por baixo 
corre, em um V;llle bastantemente apertado, um carrego, que tem 
o nome de S. Francisco. Do outro lado do valle, serras extrema
mente aridas frontenm o arraial e apresentam por toda a parte 
rocbas escuro-pardas, no meio das quaes cresce nma relva, cuja 
côr pouco differençava, no tempo da minha viagem, da das 
rochas mesmas. "A verduru dos jardins do arraial contra~ta, 
como logo direi, com essas côre10 sombrias, e, chegando-se do Pi
·nheiro ou do se1·viço do Curralinbo, avist;J-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 det:live, em razão da si
tuaç:io do arrai<ll . 

As casas edificadas, umas de terra e madeira, outras com adobes, 
são cobertas de telhas caiadas por fora, e em geral bem limpas. 
As portas e janellas são pintadas de dill'eren tes côres, conforme 
o gosto dos proprietarios. As rotulas, que fazem tão tristes as 
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c~sas de Villa Rica, $ãO muito mais raras em Tijuco, e os telhados 
não se estendem muito para fóra das. paredes. Quando me des
pedia des habitante8, "tive occasião de entrar nas principaes 
casas do Tijuco, que pareceram-me muito. as~eadas. As paredes 
dos repartimentos, em que entrei, eram cai~das, e as barras e os 
forros dos tectos eram pintados imitando o marmore. 

Quanto aos moveis, havia em toda a parte em pequeno nu
mero, e eram em geral tamboretes de couro crú, cadeiras com 
grandes espaldares, bancos e mes~s. 

Os jardins do Tijuco pareceram-me em geral mais bem tra
tados, que os que v i em outras partes; mas não são arranjados 
com mais ordem e symetria. Corno 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-~e, não só as que estão em baixo do declive . 
do mon Le, mas o fundo do v alie e as serras, que elevn m-se fron
teiras ao arraial ; e não é possível descrever-se o effeito admi- · 
ravel, que. em uma paisagem produz o contraste da verdura tão 
fresca dos jardins com a cór dos te lhados das casas e, mais ainda, 
com as côres pardacén tas e austeras do ·pequeno vali e e dàs 
mqqtanhas oircumvizipQas. · 

Posto que a cabeça do disLricto dos diamantes por muito tempo 
não tenha sido senão uma capel la filial da villa do Príncipe, ha 
ahi comtudo sete igreja!; e duas capellas. 

. Todos estes ediflcios são pequenos, mas tJrnailos com asseio e 
muito gosto. Por cima da porta das igrejas (no interior ) ba uma 
tribuna, onde se collocam os musicas, quando se celebram missas 
so lemnes. 

Muitas igrejas têm um pequeno orgão, feito no mesmo arraial, 
á ha alg>umas que possuem mui beiJos ornamentos e riqu íssima 
l!Jaixella de prata. As mais beUas são as de Santo Antonio, 
S. Francisco e Carmo. 

Oomo os conventos são prohibidos em toda a Província, :não @S 
ba no lfijuco l mas ha ama casa de recolhidas, que educam me
ninas, e uma outra de irmii@s ~la Ol'dem TePceira de S. li'rancisco, 
encarregada de receber as esmolas que os fieis consagram á sus-
te,ntação do Santo Sepulchro. · 

Ha em 'fijl!lco muitos edil'icios publicas: o quartel, a cadeia, a 
casa da admin i strac~ão ( C@ntadoria) e a da ·intendencia ; mos 
nada olferecem de nota v e! , 

Antigamente o intendente residia dentro do atTaial, mas a in-
lendencia aetual está Rituada fórd. · 

E' um grande edWcio, muito oornmodo, construido em uma 
altura, tla qual descobte~se uma parte do Tijuco, o valle que se 
€Stende abaixo do arraial e os rochedos .fronteiros, A oasa dn in
tendencia possue a varanda talvez mais bella que existe em 
toda a Província. 

As aguas que se bebem no Tijuco são excellentes e fornecidas 
por pequenas minas, que naseem da mesma montanha, em que 
f3stá situado o airaial. I-Ia fontes d.entro de muitas casas, B além 
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destas bn tres publicas, sem ornato algum. Conduziu-se Lambem 
pa ra o Tijuco pa rte de um conego, que corre ao norte do ar ra ial 
chamndo Rio clcts Peckcts ; mas como es tas aguas não são de muitÔ 
boa qua lidade, só dellas se servem para lavagem de roupa e ir
r igação de jard ins. 

As casas de negocias encontram-se suppridas de toda a sor.te de 
fazendas; tambem ah.i se acham chapéos, mercearias, quinqui
lhari<ls, louças, vidros e mesmo muitus objectos de luxo, que é 
admiravel encontrarem-se em uma tão grande distancia dos portos 
de mar, e se vendem em geral por preços muito moderados, em 
atteução ás di stancias e difficuldades de transporte. 

Em toda a Provincia de Minas encontrei homens de costumes 
doccis, cheios de benev oleneia e hos·pitalidade ; os bnbitantes do 
Tijuco não possue m em grau inferior estas qualidades, e nas 
primeiras clnsses dn soc iedade ellas ainda são mais real ça das por 
uma urbanidade sem aiiectaçiio e pelo estylo da boa companhia . 

Encontrei em Tijnco mais illnstra ção que em todo o restante 
do Brazi l, mais gos to pe l<~ litteratura e um amo t' mais vivo 
pela in slrucção. Muitas pessoas, possuídas por uma nobre 
em ulação, ahi ap rendera m o rrancez sem mestre ; conhecem 
nossos melhores autores e alguns, depois de um longo exercicio 
comsigo mesmo, conseguiram poder fal!ar nossa lingua de um 
modo inlelligivel, só com o auxilio de uma grammatica muito 
imperfeita. 

Os habitantes do Tij nco escrevem com bel! os caracteres, e a 
este r espeito podem rivalizar com os mais hnbeis in glezes . Pelo 
qu e posso julga r, não são inferwres na musica aos inais habi
tantes ela Prov1ucia, e uma missa com musica, a que assisti rm 
s~uto An ton io , não me pareceu inferior á que linha assistido 
alguns mer.es antes na villa do Principe. Pouco tempo antes da 
minha partida, offereci a Sra. 1\'Iathilrles da .Cuniara um ca
derno de musica. Logo depoi s hou ve em casa do intendente um 
concer to, no qual tocaram-se muito bellas 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-es tar, que não 
enco ntrei em algumu outra parte da Província. 

As casas são asseadas, os homens brancos vestem-se bem e as 
mulheres brancas que tive occasião de ver não se trajnm com 
menos luxo. Mas, é preciso rlizet-o, os habitantes do Tijuco não 
se apartam aesse cara cter de imprev idencia, que desgraçada ... 
mente distingue todos os brazil eiros : gas tam á medida que re~ 
cebem, e muitas vezes os empregados ua adm inistra ção diaman~ 
tina morrem indlvidados, posto que seus ordenados sejam muito 
considera v eis .» 

( Saint- Hilaire- VIAGENS AO EIRAZIL .) 
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Descripção das ni-treiras exis1;en1;es na 
Serra Cabral ou lVJ:on te R.odrigo 

«Monte Rodrigo não é dessas serras pedregosas e escalvadas 
como a mó r parte da s de Minas ; é toda formaria de uma .terra ver
melha, pesada e fe rtil, co berta de m atas ou campinas, e por onde 
asper egam penedia s ; estas são de natureza calcarea, de um cin
zento-escuro, bitadas em differentes sentidos de branco e cuja b ê La ~ 
são de mnteria espa thosa . Es tas roch as acham-se todas mais ou 
menos cobertas de es talactites assento natural do nitrato depotassa . 

No Joga r em que o rio Paraná diviJ e a montanha, mostra-se ell a 
mais desampil rada de terreno e mais cheia de rochas, e por isso 
abunda aqui mais o nitrato. Não obs tr,nte, porém, toda es ta fi gura i 
inclinação precipitoza , tal é a fertilidade ela tr~rra que o monte se 
mostra frandoso, verde-negro e eheio de viço. Causa maravilha 
ver ao longe como es tas rochas, branqueadas de es talactites, so 
brepujam e mostram-se por cima das cabeças das arvores, á maneira 
de velhos ed ifi cios, cahidos já em rui nas e de architectura gothica. 

Estas rochas, exam innd as . po·rém, de perto, sfio lar ).' as e espaço
sas cavemas, qu e á primeira vista infund em enl eio e res peito . 
No seu tec to de ei'talactites, um as r epresentam rampas fluctuant es 
e de enormes grandezas, outras grandes cachos de uvas ; vqui 
pendem melões, ali i VHriadas flores; em su as paredes se revelam 
e brotam doceis pyramides, globos, colchõe·s rolados, delicadas 
rendas, em parte afundam g randes r eeamaras, ni chos: -tudo 
c uriosidades da natureza, obras su::~s fabricadas ao seu vagar, no 
meio da confusão dos seculos e pingo a pingo ! 
E~ tas cavernas, dignas da magestade de um pyl'hio ou de uma 

sibylla de C umas, aonde os homens .cheios de pnvoroso respe ito e 
tremendo, entrariam para ouvir da boca d r. outros ho rnens a fu
-tura historia de seus desLinos,- es las cavernas serão um dia des
figuradas para dell as se ex.trahir o lJranco pó, que nos dias de 
terror e no campo da morte irá augmentar a confusão, o terror, a 
mortandade I 

Das es talactites umas são duras, outras molles e esponjosas ; 
aquollas pela maior par te occupam o tecto dfls cavernas e es tas as 
paredes e portas inferiores. Na m assa interior des tns ultimas 
acham-se cavidad es e como cazinhas ou moldes, onde algum dia 
existiram fragmentos de madeiras, que já o tempo consumiu; 
acham- se muitas concbas,bem conservadas, de verm es ter restes, 
que ainda hoj e abundam e pastam ao redor das mesmas cavernas. 

Acham-se pedaços de estalactites, que foram despregados de 
seus Joga res e que ao de;pois foram envolvidos segunda vez na 
massa de outras estalactites mais modernas, ago ra minados com 
elles. Abundam de varias sáes estas cave rn as,sendo dominantes os 
nitratos de potassa, cal e ma gnezia. Os mais são os muriatos de 
sóda, cal, ammoniaco, como lambem sulphato de magnezia. • 

( Dr. F'eliaio dos Santos - lVIEMORI A SORRE O DISTRICTO JHAMANTINO 
DE SERRO FRIO , 
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Riqueza anineral do Rio das Velhas 

• Todo o leito do rio das Velha~ é aurífero. Fazendo provas nos 
bancos de areia e cascalho do fundo do rio, sempre que houve 
occasião, encontrei ouro desde Sabará até á barra do ri o. Ha 
tambem nas margens muitos deposites de cascalho aurífero, 
alguns ainda intac tos, outros, como os de Jaguará e .Tequitib:i, já 
lavrados. 

Procurando a origem deste o mo e duvidando de que pudesse ter 
sido t1·anspoi'Lado, como geralmente se suppunha, dos terrenos 
:mriferos que só se encontram de Santa Luzia para cima, 
examinei alguns vee iros de •JUartzo, que abundam extraordinal'in
mcnte em algumas partes ela região. 

Em diver,;os vee iros enco ntre i omo associado com pyrites. 
A julgar pela riqueza dos depositas de cascalho sob1'ejacente, 

alguns destes veeiros devem dar Jogar a explorações proveitosas . 
Posto que não tive tempo nbm meios para avaliar o conteúdo ele 
otno nos cascalhos,jolgo que ba muitos Joga res, tanto no rio como 
nas margens, que merecem a aLlençiio dos mineiros. 

Além do ouro, os unicos outros metaes nativos neste grupo 
até hoje conhecidos, siío a prata e o chumbo contidos na ga leria 
argentife1·a do calcareo do alto AIJaété. Visitei esta localidade, 
mas n~da pos~o ajuntar ás claras e precisas descrip~ões de von 
Escbwege e Paulo Oliveira. 0:, veeiros expostos na supertic ie são 
pouco volumosos; mas, havendo probabilidade de augmento com 
maior profundidade, são bnsta n te promettedores para justifica r a 
exploração pelo modo judiciosamente proposto pelos Hlustres 
alumnos da eseola de minas, que têm tomado a si a empreza de 
os trab;tlhar. 

As numerosas cavernas da região calcarea contém importantes 
depositas de terra sa litrosa,proven iente da nitrificação das accumu
lações de matarias organicas, devidas em grande parte á occu
pação das cavernas por eox:ames de morcegos. Estes depus i tos 
têm sido explorados desde muito tempo: mas, conforme as poucas 
informações que pudé obter, estão longe de ser exbautos . » 

(0?'1>Ílle De>'b!J - RELAT ORIO SOBI~E O VALLE DO RW D AS VELIIAS.) 

Voyage dans le district des diamans et sur 
le littoral .du Brésil 

HISTOIRE DU DIS'I'RICT DES DIAMANS- SON ADMINISTRATION 

• Soumis à une administration particnliêre, fermé non-seu
lement aux étrangers, mais encorc aux nationaux, le district des 
diamans forme en quelque sorte nn E'tat séparé uu milieu du 
vaste empire du Brésil. Ce district, l'un de· plus élevés de la 
province des Mines, cst une enclave de Ia comarca du Serro 
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Frio; il fait partie de la grande cbaine oocidentale et comprend 
un espace à-peu -pres c:ircu laire d 'environ douze !ienes de cir
conférence. Des rocs sourc il/ oux, de hautes monL»gnes, clP.s ter
ra in·s sablomeux et stériles, nrrosés par un grand nombre de 
ruisseaux, les sites Jes pl us romantiques, une végétation aussi 
curieuse qu'e ll e est variée, vo il à cc que prése nt en g-énéral le 
district des diamans, et r.'est dans ces lieux sa uvages qu e la 
nature s'éta it plus à cacher la précieuse pierre qui es t devenue 
pour le Portug·al la sou rce de tant de r ichesses . 

Bernardo (1) Fon seca Lobo fut le prem iar qui decouvrit des 
diam:~ns dans l e Serro Frio, e t il n'ent d'uutre r écompense que te 
trite de Capitâo-mór de Villa do Principe avec In propri été ele 
l'office de nota ire clans la même ville. On ignora d'abord la veri
table nnture el es diamans qu'avait trouvés Lobo ; on se plaisait à 
vo ir b rill er oes jolies pierres, et l 'on s'en servait en guise de 
jetons pour marquer au j eu. 

Cependant un certain ouvidor qui avait habité les Indes Orien
ta les, reconnut que les pier res bri llantes de Serro Frio n'e tnient 
antre chose que des diamans; il en rénnit secretement un grand 
nombre, et partit pour le Portugal . On ignore en qnel le année 
se fit cette iroportant découverte; cepenclant on sa it que le gou
verneur D. Lourenço de Almeida, ayan.t adressé à la conr 
quelgnes cai lloux transpnrens, di sai t, dans une ·Jettre du 22 jni ll et 
1729, qu'il les considérait coinme des cliamans; l'on sait éncore 
qu'on !ui répondit qu'il ne s'était point trompé dans ses conje
ctures, et l'on ajoutait que, depuis quelques ·années, il avait dé.ia 
é té fait deux envo is de p ierres se mb lablt's de Min11S à Lisbo inne . 

Par nn décre t de 8 fev ri er 1730, les cliamans furent declarés 
propriété royale . On permit à tout I e monde de s'occu per de leur 
recbercbe; ma is chaque nêg re employé à ce travai l fut soumis à 
une capitation; il fut dé pendu de faire passer les dinmans en 
Europe sur d'antres nav ires que ceux du roi, et l'on décicla que 
pour Je fre t de chaqne p ierre on exigera it nn pour cent de sa 
va leur. La cnpitation qui d'abord av8it été fj xée à cinq rnille r éis 
(31 f. 25 c.) (2) fut portée ensuile jusqu'a 4.0 mil le et l'on donna 
même au gouverneur de la province, le comte tlcts Gctlvects , le 
pouvoir de la fnirc manter à 5u m il le (312 f . 50 c.), s'il I e 
j ugea it convennble. Un tel moda d'impôt etait év id emment 
injusto; car, dans une r echerche aussi aven ture use qu e ce ll e el es 
diamans, les produits ne sont pas nécessa irement proportiounés 
au nombre de bras qu e J'on emploie . Ce ne fut cependan t par un 
tel motif qui deterrnina: le gonvernemen t à renoncer à la capi
tation et à suivre nn autre systême pour la recbercbe des dia
m~ns; dans le cours de deux annés, leur prix avait diminué de 

(') Bernardino, su ivant SouLhoy . 
(•) Pizarro dit quo la promilll'o capitntion dato !8 mars !732 . Stll' co point, i! 

ost d'aorord a voe Southoy ; ot i l ost inconcooab le quo, dans so n pt·op ro ouvrago, i l 
:ut laissé impl'imot·, sans aucuno obso rva t ion, nn mómoiro oil J'on ava nce qno cottc 
mOmo capitation remonto au 22 avril !722, ópoquo à. Jaquollo los diamans u'ótaiont 
probahlomont pas oucoro découvorts. 

• 
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plus des trois quarts; l'on jugea nécessnire de prendre des me
sures pour mettre des bornes à l'ex lracti on . 

Em 1735 (1), e ll e fut m i se en ferme pour la som me annuelle de 
:1.38 contos de réis (862,500 f.) ; mais on imposa aux fermiers la 
condit ion de ne pas emplo yer plus de 600 negres, e ~jus qu'en l 'an
née 1772, le bAil fut renonve lé six fois. 

Cependant, le gouvernement ayant reconnu que l'ex tractiou 
des diamans par fermiers avait été trop souvent accompagnée 
d·e fraudes et d'abus, réso lut de faire exploiter pour son propre 
comptP. les terres diamantin es . De nouveau reglemens furent 
rendus: . Pombvl était alors mini stre; ces reglemens portêrent 
dit Southey, l'empreinte de son cnractêre. On isola en qu elque, 
so rte Je district Jes diamans du reste de l'univ l?rs; situé dans un 
pnys gouverné par un pouvoi1· abso lu, ce district fut soumis à un 
di spotisme plus abf'olu encnre; Jes li ens sociaux furent rompus 
ou du mo ins affa ibli s: tout fut sacrifi é au desse in d'assurer à la 
conronnc la proprié té exclusive el es diamans. (2) 

L'cxcessive redi g- ité .de pl usieur:; des re_g-lemens les a fait 
tombcr en désuétude. Je puís citer pour exemple ceux qui met
talent des bornes étroites à Ia populvtion du district, et qui 
limitaient !e nombre des mArcll ands i celui qui condemnait à la 
confiscation ou aux ga leres un negre trouvé avec un alrnncaf-re (3) 
et une se bile; celui enfin qui défendait !e creuser Ies fondemens 
d'une maison, a moins qu 'un hni ssier et tto is· feitO?·es ne fus
sen t témoins de ce travail. La form e de l'administration des 
diamans a onss i éprouvé· des modifi<lations à diA.érrntos époques . 
.Te vais la fnire connaitre tell e qu'ell e était en 18:1.7; sans m'occuper 
des changemens que peuveht avoir en li eu depui s rette époque . 

Le principa l administrateur du di~trict est l'intendant des dia
rnans, qui r éunit á ce Litre celui d'intendànt-_qénémle des mines, 
crée pour M. Manoel Ferreira da Cam~ra Brtenrourt e Sá. (t1) 

Le pouvo ir de l'intendant est à-peu-pres absolu. 11 rf)gle à 
son gré tout ce qui conceme Je· travuil des mines de diamnns, 
ehnng-e ou suspend Jes employés, permet ou interdit I'en trée du 
district (5) , prend les mesures qu'il juge convenable pour em
pêc her lu contre b~nde, dispose de la force militaire, etc. L'ati
torilé de J'intendant ne se born e t)aS à ce qui concerne les 
diamaus; i! est encare cha rgé dé Ia po I ioo dans I' in térieur de 
son dis trict; i! es t tout -à- la-l"ois administrnteur et jLlge, et n 
faut qu'en cette derniere qualite, il ait étudié la jurisprudence, 
Ponr des valeures qui n'esxcêdent pas :1.00 mil réis, il peut 

(l) CoLLo ost dato emp•·unLóo à Fi zorra, ot com mo ollc coincido pnssablemont avo c 
l os •·ócits do Soulhoy, ol lo mo somblo plus OJmcto C[UO collo do ,l.7tt0 quo so Lrou"~ 
dans lo m émoüo do Luiz Boltrão do Gou voa do Àlmoida, imprimé dans los Mc 
morias H isto,·icas. 

(2) Voy, Sou th , Hi st. of Bras. 
@ OtlLil do minour déc rit dans nin premiiJro Rolatiorl, vdl. I~. jJ . 2!,~. 
(4) Voy. m:i. pTomiilro Itel a tion , voi. II3 

(5) Dos goutoi·nonrs tlo la provi fiC o eux ' tnômos nd pourraient orltriJr ditns lo 
disLrict snns sa pormission . 

.. 
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rendre ses arrêts sans audience et sans appel (i ); quant aux 
délits criminels três graves , tels qui l'a ssass inat, il est seulemeuL 
chargé de fair e l'instruction des proces qni y sont relutifs, et 
ensnit il envoie les Hccusés à Villa Hi ~ a. Les fonctions de l'in· 
tenclant considéré comm 0 juge p1·oprement dit ne s'étendent pas 
au delà de son di s trit; mais c'es t !ui qui doit connaitre des délits 
relatifs à la contrebande des dinrnall s commis dans touies la 
p1·ovince des Minas e même dans le reste de l'impire. Les appoin· 
temens des intendans sont de 8.000 cmzades ponr M. da Camara ·, 
afin de J'ind emnizer des fr ais de voyage qu'il é tait obli gé de 
faire comrne directeut· des forges royales de Gas par Soares. (2) 

Aprés l'nLendant, celui qai lient ln primiére place dans le 
districl es t l ouvidor ou fi sw l, dont l' ernploi est prineipalement 
judiciaire, qni fait en <.jLWique sort Jes l'onctions du ministére 
publâc, et est chargé de surveill er dans l'administration des 
interêts du gouvernement. Les appointemens du fis w l s'élêvent 
it deux contos de réis (U. 500 f.) 

Vaiei quel ~ sont ensuite les officiers de l'administration dia
mantine (0/ficiaes d[t Contad rin). A leu r tê te se trouvent deux 
trésori eurs (cnixns) , qui reçoivent cha cun 4.000 cruzados. Aprês 
les trésorieurs, viPnt !e teneur de livres (qttctrdas-livros), dont 
les appointemen,; s'élevent à 1.:040~000 reis (6.500 f.), et ensuite 
il y a sept comrnis ou écrivains (esC?"ivães) , qni touchent chacun 
320.000 reis (2.000 f.). 

11 existait peu d'annés avant mon voyage un administrateur 
général ( administ1'ado1" ,qen tl} (3) , chargé, sous I' i o tenda n t,_ de 
la direction et de la surveill ance générale des travaux relntifs à 
l'extr!lctiou de~ diamans. Cette place a été supprimée, et c'est 
aujourd'hui (i81.7) le second trésorieur qui remplit les fonctions 
d'administrateur· général. 

11 n' y a point, comme le dit M~we (4) de ,qct1"de cledit trésor 
ou sont deposés leg di'amans. Le trégor a trais clês: l'une reste 
entre les mains ue l'intendant; la· second entre cell es du premier 
tbésorieur, et c'es t le premier commis ou écrivain qui est chargé 
de la troisiême. 

L'intendant préside un conseil, qu'on appell e la junte roya le 
des diamans (juntct ?'ewt elos dictmantes), et il l'assemble quand 
i! le juge à pror>os. Outre le président, la junte se compose de 
quatre membras, !e fis cal, les denx trésorie11fS, et I e teneur de 
livres. La junte a auss i uu secrétaire (escr·ivão da jwnta); mais 
ce~ui- ci ·n'a pas voix dans le cansei!. ('5) 

(l.) Lo législ a to ur, craignaut ~an s d9 ut~ l'a d r~s so dos. a voca t~ ot. l ' influot~co qu o 
Iour d'onno lo talont do la pa ro lo, IotH' a 1ntordlt l'ontt·oe du dt stnct dos dtama ns . 

(2) Voy. ma promio•·o Rolation vol. 1: pag . 299 . 
(3) L'administra tour go•·al ótaiL aussi i11speclor gemi 
(4) Travels in Lho intol'ior of Bt·azil. 
(5) On a impl'imé. on Allom agno quo i' i·nspcclett1' gé11éral el ,.,, lenetw de livres, 

escrivão dos dia.mautes, faioaiont JHHtio rle la junto, 11 ost rigout·ousemonL possibl
qu o la pia co d'insp ocLou•· géné ral ait ól.é t·é tablie dopuis mon voy ago ; mais Jo tos 
nour do livros a lo Litro do guarda-liv1·os ot non ce lui d'oscrivã o. 

J,cs o.<crivães sont do s omployós du second ordro qtto n'otront point dans !a junte. 
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La conduite immédiate des travaux relatifs à J'extraction des 
dia maus es t confiée à des em ployés ~ ppell és administ1·ateurs pa1·
t ic~blier s , dunt le n ombre vari e suivant les beso1ns du service, 
et qui n'étaient que huit à l 'époque ele mon vo yage . Chaque 
administrateur parli culi er es t à la tê te d'un certain nombre de 
nêg r es, doot la réunion forme ce qu'on appe1l e une troupe (tropa). 
Le nombre des esdaves qui composeut une troupe n'est point 
fi xé à ~00, comm e !'avance M. Mawe (1.); m:1is il peut v ari er selou 
les circonstances et les besoins du moment. Les appointement 
que Lonch ent les administrateurs s'élevent à 200 mil r éis (1.250 f.) 

Outre les .c:éunces ordiuaires de ce tte junte, clont j'ai parlé 
plus haut, il se fait chaque année une assemblée générale ou 
se trouveot tons Jes ndministrateurs particuliHrs et dans Jaquelle 
ils diJnnent leur vote. C'e t cette assemblée qui de termine 
ot\ seront placées , l'année suiv~mte, les différentes troupes de 
nêgres et de que lle mani ê re doivent se faire les travaux. Si, dans 
le courant de l'année, il devient n éces,aire ne modifier quel
qu 'un e des résoluLions pri ses dans l'assembléé géoérale, la junte 
en décide en seance orJinaire. 

Sous les administrateurs partic uliers, sont des feitores (2) qui 
font exécnter les ordres de ce ux ·ci, et qui surveilleot les 
nêgres. Entl'e les f'e ·ito·res et les administrateurs particuliers , il 
éxiste encare un emploi intenuédi&ire, celui des cabeçcts qui 
sont des adminisLrateurs en sous-ordre cb 11 r gés s pecialement de 
la surveillance dr s feitores, et qui, en cas de besoin, remplacent 
les administraleurs. Les feitores ont cenl mille réis (625 t'.) d'ap
point<:.mens, et sont ob liges de se mourrir (J). 

On appelle services (serviços) les lteUK ot\ l'on extrail des 
diamaos et ou l'on a établi une tronpe. Chaque service a un 
g·ual'd.e- rnagnasid e L un meüuier qui ont I e même rang que les 
feitores, et sont payés à peu prês de même. Aux différeos services 
sont attach és un ou plusi eurs maitre charpentiers, un ou plu
sieurs m:litres serruriers, etc., qui ont égal ement le r ang de 
feitores e t ont sons enx des esclaves. 

D'aprês les reglêmens, chaque troupe devrait avoir un cba
pelaiu; mai s com me l'ndminisLration trop ende ttée ch erche à 
reduire, a utnnt qu'il !ui est poss ible, le nombre des employés, 
on ne rtonne pl us qu'un chapela in à deux troupes qui tt·avai llent 
au mêrn e service ; et, lors de mon voyage, il n'y avait que six 
de ces eccl ésiastiques pour les huit Lroupes. Chacun d'eux jouis
sait de 1.60,000 ré is (1.,000 f.) d'appointemens. 

li n'y eut jamais, comme le prétend Mawe, un chirurgien pour 
chaque troupe de nêgres (4). Lorsque le gouvernement sup-

(1) T•·a vol s, on. p. 225. 
(2) Lo nom do feito•· so donno on gónó ral dans los habitations rnmlos :l celui 

qtu l'omplur.o lo malt•·o, commun iqu e los o•·dros do codornior oL fait travnill ot· los 
asclavos. P ouL- étFa ce mot poul'l'ait-il so tm duir o pa1· celui do gémnt. 

(3) On voiL donc que l'on s'ost L•·amp é, lorsq u'an Allomagno on a a ltribué 
300.000 róis (2000 ír.) aux simples feitol'es . . 

(4) Travols h~ tho intoi'ÍOI' ofBmsil, p, 225. 
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prima la ferme des diamans, il nchetn des fermi er s les escl::tvos 
qu'il s em ployaient. 

Il existait :110I'S pour les mn lades un hôpital nuquel étai ent at 
trachés un cirmgi en et un méd ecin (medico de partido) ; mais à 
présent que Jes nêg-res employés par l'adrn inistr:Jtion n e sont 
p lus sn propriété, e lle n'a aucun beso in d'entretenir un uospice 
ni de sa larier des méd ecins. 

Tous les esclaves occupés dans les divers services apparlier
m ent à des particuliers qui Jes louent à l'administration. n a été 
un temps ou leur nombre allaiL jusqu"à troi s mille; mai s l'admi
nistrati on treq endettée, s'est vu forcée de les réduire à m ill e 
deux cents réis (7 f. 50 e.) par semaine. Ce tte so mm e a d'abord 
é té r éduire à 900 réis (5 f. 5;2 c .), puis a 675 (3 f. 75 c.) Ge sont 
les propriétaires des négres qúi les habillent et qui Jes foqt 
traiter e u cas de maladi e; c'est adminisLration qui les nourrit et 
qúi leur fournit les outils nécessuire pour leurs trnvaux. (1) 

Chaque sem:Jin e, nn donn e au x neg res pour leur nourriture, 
un quart d'alqueire de fubá, une certaine quantiLé de h:~rioots; 
un peu de sel; et à ces vivres, on ajotl.be un morcean de tabl.lc en 
oorde. 

Quand les haricots manquent, on Ies remplace par de la via ode. 
Les negres mangent troi s foi s par jour, Je tnatin, à rnidi et !e 

soir. Corrlríle on Jeur accorde três peu de temps pendant Ja 
journée, il s sont obligés de faire cuire cbaque soir Jeúrs alimeus 
pour le leodl3rrinin, et quelque fois ils· n'ont d'autre oombuRt ible 
que eles herbes dessechées. 

L'obri glltion oú sont les esclaves d'avoit• cont.inuell eínent les 
jambes dRns l'eau pendant la sa ison du lavftge, e t leLlr nourritnre 
peu fortificante, presqLte toujours froid e ou mal cinte, les ex
podent à des Tijaladies de lang·uerer, résultat de la débilité du 
tube intes tinal , 

Souvent eu outre ils courrent le ri sque dêtre éerasés par des 
rocs qui se détachent, on ensevelis sous des terres éboul ées . 
Leur travail est pénible et continue i. Toujoms solls les yeux des 
f'eitores, ils n e peuvent dérober à lenrs sur•veillans un in ~ tant de 
r epos . Cependant pt·esque tous préferent 11extractinn des diarnaus 
au service de leut mt1itre. L'argetlt qu'il s se procurent en vo• 
Jant des dia rlJans, et l'es pé ranoe qu' ils ont d'être affranchis, s' ils 
en trouvent d'tine certaine grosseur, sont sahs cloute les Clinses 
principales de Cétte prél'érence l mais il eu est d 'autres encare . 
Hérrnis en três g rand nombre, ces inFbrtubés s'égayent dans 
leurs travaux; ils cbunten~ en cilreur les cantiques de Jeur 
patrie, et tandls que dans la mai~on de Ieur maeLre, il s sont 
soumis à tous ses caprices, ici il s obéissent à une rêgle fixe, 
et lorsqu'i ls s'y confor ment, ils n 'ont polnt tr cra ilidre Jes 
cbatim{3qs. · 

(t) Los omployós do i'aclmibist1·ation ont lo di'Oit de plaoer un C9!'tfiin nombro 
d~ n ilg t·es panni coux qRi so nt employós a l'oxlraction dos diamans. Cha~uo atlml
m stra teur particulier pou, par exemplo, omplaécr vingt. 
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Les f'eito?·es portent ordinnirement un grand bâton terminé par 
une lnniêre de cu ir, rt peuvent s'en se rv ir pour cbâtier sur-le-
cbamp un nêgre qui a mnnqué à son devo ir. . 

Qua ncl la f a ute est gr~ve, la pun ition est plus sévere . 
Alors on atlacbe le coupable sur une écbecle, et del.).x de ses 

compagnons lui app liquent sur· les fos es eles coups de baccblháo, 
fonett composé de c in c tresses de cuir . 

Les (eito1·es n 'ont pns Ja permissiun ele faire donner à un nêgre 
de coups de cette espece, de fonet; ce son t les administrateurs 
particuliers qui seu ls peuvent in:fliger un cbâ~iment aussi grave. 

Les r f' g lemens ne permettent pas de donner plus cinquante 
coups de bacalháo; mais souvent on en app liqu e davantage. 

Lorsqu'un negra trouve un di:~mant du poids d'un oitava, 
l 'administrAtion fait cs timer l'beureux c~clave, le paie à son 
mnitre, l'babille et I ui donne la liherté. Les camarades la cou
ronnent, Je fêtent elle portent en triompbe sur leurs épaules. 
J1 a le droit de conserver sn place dans l'admiuistration des 
diamnm, et chnque semain , il recoit les 600 réis qu'auparant 
l 'on paynit à son maitre. Lorsque le diamapt trouvé n'est que de 
trois quarls d'oit'avcb, on donne également la liberté au negre; 
mais il est obligé de trovailler eucore un certa in temps pour 
l'administration. C'est l\1. da Camara qui a njouté ces dispositions 
au ré!! lemens . Dans Je cour~m t de Hl16, on a vait affrancb i trois 
nêgres; m~is depuis I ~ crmmencement de HH7, jusqu'àu moi_s 
d'octobre de la m ême année, il n 'y eu avait pas encore tm 
d 'tdl'r~ncbi. Pour les diamans qui pêsent pas Lrois-quarts d'oil'ava 
jusqu'à ceux de deus vintens, inclus ivement, les nêgres recoivent 
seulement des peLites récompenses qui vont eu augmentant de 
va leur en raisou de la pesanLenr du diarnant. C'est un couteau, 
un cbapenu, un g il et, e tc. 

Lorsq'uu nêgre a tr·ouvé nu díamant, i1 I e montre au f'eito?', eu 
le tenant entre Je ·pouce et l'index, et· ecartant les ·autres doigts; 
puis il va le déposer dans la sa sebile suspendue au hangar sous 
Jequel se fait l'opération du lavage. A la fin ele la journée, les 
feitores vunl ensemble remetLre la gamoll e â l'administrateur par
ticulier. 

Celui-ci prend le compt.e el es diamans qui oot été trouvés ; il 
en l'ait inserire le nomhre et le poiels par 1111 j'eitor qu'on nomme 
listcwio et cnsuite il ·les meL dans une bourse qu'il doit Loujours 
porter sur I ui. A la fin de chaque mois ou à eles époques plus 
rapprochées, si la junte le juge convenab le, les diamans sont 
remis au trésbr, et cbaque adm i h istraLeur partlcul ier envoie ceux 
de son service par un ou eleux feitores accompagn és ele quelques 
nêgres (1.) . Les trésoriers vérifient le nombre des diamans qui 
lem sont apportés ; ils Jes repésent, et il s les inscrivent sur UI). 

(·I) Dos savans ont ócdt quo los admini stratours so rondaient uno fois gar Se· 
maino :i Tijuco pour •·omoLtro lcs cliamuns a la junte. S 'il cn éLaiL ainsi on mai ou 
juin l.8i8 , ópoqt1e :i laqu oll o los mêmos sanns par COlll'aion.t lo disLrirt dos dia· 
ll)an.s, il faudmir s upp~sor qu 'onLJ'O lo mois d'octob•·o o L cclui do juio, il y a cu do~ 
cllangemotls dans los I' Oglomons . 
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livre avf1c l'indication de leur poids le nom de se1·vice oú on les 
a trou v és et la da te de J'en v oi. Les dia ma ns sont. ensuihe déposés 
dans !e tréso r. 

Chaque (111Dées, ou expedie pour Rio de Janeiro ceux qui ont 
été réunis dans le couraut de l'année précedente ct vuiei ce qui se 
pratique à cet égarcl. On u douze temis percés de tous dont Ia 
grandeur va en diminuant depois I e premier tamis j usqu'au der
nier, et l'on passe successivemenl tous les dinmans à travers ces 
tamis. Les pl JS gros diamans r estent sur le tamis !e piLlS fin. 
De cette maniere ou [ I douze lots de diamans que · l'on enveloppe 
de papier et que l'on met ensuite dans des sacs. On dépose ces 
sacs dnns une caisse sur Iaquellc l'intendant, le fiscctl et Je pre
mier Lr ésorier mettent Jevr cal'hct. La caísse par t accompagnée 
d'un employé cboisi pal' l'intendant, de delilX soluats dH régi
ment de cavaleri e de la provin ce , et de quatro hommes à pied 
(pedest1"t!S). Arrivél!l à Villa Rica, elle est présentée au générn l qui, 
sans l'ouvrir, y appose éga lement sont cachet; et lorsque eette 
formaliLé est remplie, le convoi se remet en ma1:che pour Ia ca
pitale. 

La force milita ire à la disposition de · l'intendant et de l'ad
ministratiotl se compose de deux cornpagnies d'l11lmmtls a pied 
di ts pedrestres, et d'.un dé-tachement du régi ment de la province 
qui· se monte à 50 hommes, y compris les officiers. . 

Le détachement de cavolerie est commandé par capitaine. 
Vingt hommes environ sont cantonnées sur les froutieres du 
distrid des çliamans pour s'opposer à la contrebnnde, pnur ~is iter 
Ies voyageurs qni sortent du district, pour· arrêter ceux:: qui cher
cheraient à s 'y introduire sans In permission de I'intendnut, etc . 
. . Le r tls te du détacb ement est casel'llé habituellement à-Tij uco et 
employé à fair e des pat ronilles, à nccompagnet· les caísses, etc . 

Les deux comp<~guies d'hommes à piHd OLl pedestl"es sont compo
sées chacune de 30 hommes, tous m ulâtres ou negres li IJres. Cha
que compagnie est commandée par un cctpitão-mór qui est 
égalemen't un homme de couleur. 

Les pedestns recoivent chaque année 76,800 (4.80 réis) gur 
lesquels ils sont oiJlig-é de se rnourrir, de s'haiJi ller et de s'acheter 
un fusil et un sabre. C'est !e gouvernement qui leur foumi\ Ia 
poudre et le plomb, et en outre, on leur at:corde une indemnsité, 
quand on les envoie à Rio de Janeiro. Chaque compagnie porte un 
uniforme _qui lui est propre. L'une-des. deux est destinée sur
tout a aider dans leur se rvice les soldats du détachement; on la 
nomme cornpa,gnie de l' intendcnce companhia da intendencia). L'au
tre appeliée cornpanhiq,_ de extn tçâ:o, dépend t~ lus immédiatement 
des tresoriers et de l'administrati@n, et est spécialement chargéc 
de porter Jes ordres de celle-ci et ceux de l'lntendant. Les pe
destres doivent rechercher et anêter les contrebandiers, et em
pêcher que l'on ne por ~e de l'eau-de-vie aux négres employés 
à l'ex tract ion des diamans. · 

Les réglemens dépendent Ia vent de l'eau .. de·vie dans services 
pour empêcher entre Ies travailleurs et Ies marchands une con-
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··nivence favorable à la conlrebande, et I"eau-de-vie arrêtée par 
les pcdest1·es, est confisquée à l1mr proíit. 

Depuis dix ans, de 1807 à f81.7, le district des dianwns a fourni 
année moyenue, dix-huit mille karts (1). Si les notes que je 
possede sopt exactes, les diamans de Brésil auraient été engagés 
penclnnt plnsieurs années pour l'acquittement eles sommes que 
le gonvernement nurait empruntées, en Holl;mcle, afin de satis
faire à eles demandes de mineraire faites par J'empereur Napo
lêon; ils 11uraient élé envoyées annuell ement, m11is sans être 
taillés, illa maison Rop,pe et compag·nie d'Amsterdam; les plus 
gros seuls auraient été reservés pour le roi ; la mai~on Hoppe 
aurait tenu compte des nutres sur le pied de 7,200 (45 réis) 
de karat, et taill és, ces mêrnes diamans se seraient revcndus en 
Angleterre pour environ 25 à 30,000 (156 a 197 r éis); mais 
enfin les engagemen s coutrac tés auraiPnt cessé en f817, et alors 
le roi Jean VI sera it entré d;ms tous ses droits. 

Le g·ouvernement a payé jusqu'à un rnilion de cruzad es, pour 
Ies dépenses de l'ex traction et l'administration des diamans; 
mais ''ctuell ement (1.81.7) il n'accorde plLlS que ::100.000 cruzades, 
et c'est ce qu'on ;1ppe ll e l'assistance (assistencia) Cette somme est 
prise sur les r evenus de la province, et envoyée par semestre à 
la junte diamantina que celle du tvésor royal de Villa Rica 
(juntct da raz rmd:t 1"eal) . 11 est à remarquer que le produit du 
quint pré.Jevé sur l'or en poudre qui se fond dans les quatre e 
intendance~. (Voy. ma premiêre Rei., 1), ne fait guére ao jourd'
hui que compenser la dépense des cliamans. A son arrivé á 
Tijuco, l'assistance est déposée dans Ie trésor; la junte en fait 
usage pour pêlyer les ;1pprintemcns des emplóyés, "les jouro ées des · 
négres, lrs diverses dépem es du service, et ' chaque année, l'on 
etivoie un compte courant au minislere. Les appointr.mens de 
l 'intendant, da fiscal; de l'huissier de l'intendance, de l'écrivain 
de la junte et de la compagn ie de pedestres appellé companhia da 
intendrneict, ne sonl point compris dans l'assistances ils sont payés 
sépnrément par la junte roycde de Villa Rica, mais pris égale
ment sur les revenus de la province. 

Pendant l.ong-t1>mps l'ndministration n payé lr.s journées des 
nêgres et les vivres nchetrs po ur les nourrir en bi ll ets dits 
d'extraction 1·oyale (bilhetes de ext-racção 1·eal ). Ces billets f11its à 
la main, portent le nom de créanciers auxquels ils ont été 
fournis, eL sont sign11s par l'int.endllnt, par un des tréso.riers, par 
I e teneur de livres et par I' em ployé chargé de leu r enreg-istre
ment. L'rpoque du pai ement n'y est point indiqnée; il y est dit 
seulement qu"ils seront payés à qui les présrntera; mais dans 
!'origine, ils etaient, au bout d'un an, échangés contre de l'or. 
Cependant l'administrntion s'étant t.rouvée eodettée par ddféren
tes circonstances; par l'envoi que fut fait au souverairi de la 
motié de ~·ass istance, lorsqu'à son arrivée au Brésil, il demanda 

(•!) Solon M. Vordier, citó par M. do Froycinot, lo karat portugais est do 3 % 
moins port quo !e karrat français. 
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l'argent que si lrauva it dans les ca ísses; par la hausse três con
s idé rable que les v ivres éprouvêrcnt en 1814; par un re ta rd de 
s ix mai s que la jun~e de Villa Hica met dep.uis long-tem iJS dans 
les P <~ i emen s de l'assistance ; par l' é tnbli ssemen l des for ges du 
MorPo de Gaspar Soares, dant. le go uvernement a ardonu é· que 
l'administration diamantine flt toutes les dépeo ses; enfio peut
être par la facilité avec J:,quell e les adm inistrnt ions, comme les 
par~iculiers, dépe nsent, Jorsqu'il ne faut ]Jas ·d.ébou rse r de numé
raire; l'administration, uis-j e, s'étant trouver encle ttée, les bill e ts 
cessêrent d'être p~yés aox échéances. Néanmoins ils avaien t 
cours dans le pnblic avec une perte d'enviPon 25 pour cent; ma is 
en 1.8rl.7, la junte du trésar ra yal décla rll qn'il s ne sera ien t plus 
reçus pou r Jes impos iti ons, e t il s tolllbêrt:mt duns un di~cred it 
total, ce que flt bHaucoup rnurmmcr Ies propri éta ires dont plu 
sieurs ont une grande qoanlité de ces bill ets entre les maios. Le 
gouvernemen t a entiê remen t r efusé de concourir a u paiement 
de la dette, et c'es t, pour l'acqui tter, que l 'adrn ini s tration des dia
maus s'est vue co ntrainte de diruinuer !e nombre des négres 
di s tribués dans les dillé rens services, et de rédnire au tau x ·que 
j'ai indiqué les ap poin temens des emplo yés, autrefois beauc0up 
plus oonsidérables . 

Oomme l'on a cessé d'e mettre des bi llets, Ie compte de ceux qui 
louent des esclaves à l'adminis tration devait, la rs de mon voyage, 
se r ég le r tous les six mais, ninsi que cela s'était déja fai t jaclis, e t 
le montnnt du compte cleva it ensuite ê tre payé en argent. Quand 
un marchand ou un cultivateur fciurnit des vivres, l'employé 
chargé de les recevoir !ui donne un bon (lembrançct J, et, 
d'apres les nouveaqx al' rang•emens, cbaque b1m deva it ê tve éga le
ment payé en numéraire aprês un terme de six ma is. 

On a vu que le systême d'adm inis trati un , introdu it dans le dis
tric t des di amans, ava it paur but d 'assurer au roi la possess i0n 
exc lusive de ces précieuses p ien es. A cet effeL tout a été com
biné avec 1 ~ sag·ac ité la plus merveil leuse; ou est entré d11ns les 
moindres détail s; toutes les chances de larc in on t é té prévues, 
et l'on a pri s des m esures pour déro ute r les val eurs les plus 
adro ils . Je me cantenle rait de ci ter ici un ex:emp le. Lorsqu'un 
nêgre est soupçonné d'avoir dérobé un diamant , on le met en 
pr ison ; on I ui fait a va ler trai s pi erres; et on ne !ui donne Ia 
liberlé qu 'aprês s'être assuré qu'il a r eudu les trais cailloux, 
sans CJ u'auc un di11mant ait éLé découvert. 

On ne s'es t pas contenté de prévonir les vais par les précau
. t ian s les plus minutieu ses; on a vaulu enca re oppaser aux tenta
tions la crainte de châtemens trê3 g raves. 

Un liam me libre que a été convá incu d'avoir fa it la contrebande 
es t envoyé pour dix ans à Ango la sur la côte d'Afrique, et con
damné à la perte de ses biens, I!JUO l'on confisq ue au p1·ofit de 
l'Eta t. D'apres Jes orden nanoes, tout eHclave valem· de diamans 
devrait auss i êtr e canfisqué; mais ce r ég lemens unique ne 
s'execute paint aujourd'hui . L'esclave q ui a volé des di amants 
est d 'abord fonette ; ensuite il est mis aux fers pour un temps 
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p'lus ou moius considérnble, suivant la valeur du vol; pendant 
ce temps, l'on n 'acco rd e aucuno ré tJ' ibution pour le travail du 
n egre, et si le maltre n 'est plus, comme autrefois, prilré en tiél'e
ment de sa propriété, on I e punit eu core néa nmoins d \me faute 
qu'il n'a pns oommi se et qu"il ne .pouvait empêch e ~· ( 1 ). Les 
esclaves condamnés aux fers forment une troupe séparée que l'on 
traite plus sévêrement que les autres, et que J'on emploie à des 
travaux pl us rudes . 

C'est un vain cependant qu'on a rendu d11s lois pénales; c'est 
un V<IÍU qu'on a multiplié Jes mesures préven tives . La cnpidité 
et J'adresse se jouen t de toutes Jes ct•ain tes, e triom phent de Lous 
les obstacles. Lorsque lds diam;ms é taient moins difficiles à ex 
traíre et plus llbondans, i! éxis tait une es pêce de contrebandiers 
qui, ordinairement réu·11Í s eu troupes, se répandaien t dans les 
lieux oú. oes préci euses pierres se trouvaient avec Je plus d 'aboli
danoe, et ils les chcPchaient eux-mêmes. 

Quelques-uns d'entre etix , pla ces eu sentinelle dans un endroit 
élevé , - averlissaient les autres de l 'a pproch e des sold.ats, et la 
hande se re tirait aussitõt dans l es rnontagnes Jes plus es
carpées. 

C'est là ce qui llt donner à ces bommes aventut·eux le nom de 
_q1•irnpeiros (grimpeurs), d'oú s'est forrn é pai' corruptiou le mot 
de ga1·impeiros qui es t resté . Depui·s que Jes diamans sont de
venus plus rares, et qu'il faut des travaux considérables pour 
les tirer du sein de la terre, à peine quelques n egres fugitifs 
vou t en che1•eher eocore sur !e bord des ruisseaux. Mais s' il 
n 'ex iste plus de g·arimpeiros (2), il y aura sans do.ute toujours 
des contrabandiers pruprement dits (contmbandistas), ceu-,;:; q1,1i 
tra fiquenb des dia maus v o lés par les esc laves dans les dill"éi'eus 
se1·vices. 

Les nêg res out pour ce genre de laréin une subtilité qu '(invíe
rai enL nos fllou s les mieux exer cés. Les Jiou veDL~x v enlls reçoi
vent des leçons des ancíens, et bientôt i! ~ dev iennent aussi h abil es 
qu'eux. Un des pr€idécesseurs· de M. da Camara se p!aigua i t de 
oe que les vo ls d.e diamans éta ient ex trêmemen t multipliés, ét il 
ar:c usa it ses administraLeurs de manquer de vigilance. Ce ux- ci 
lui assurê1·ent que la smveillance lu plus aé tive ne pouvaít em
põcber les esc laves de dé rob er des di amans . L'intentf ant, vou
Jant alors faire l 'expé l'i ence de J'habilité des n êgres, envoya 
chcrcher cell!li qui passa ít pour le volel!lr le p lus aclro it ; il pláça 
lui·m ême une petite pierre au milieu d'un amas ele s~b l e e t de 
ca illoux d<'US un de oes canaux oú se font les lavoges, et il pro
mit à l 'esclHve de !ui donner la liberré, s'il pouvait enlever lu 
pierre assez.habilement pour ne pas être aperçu tlans son larcíii. 

(1) Il u'ost pas impp&sible sans douto que dos nog1·os aien t voló pOUJ" leur.s mai
Lros; nlais oh~ont qu'ils i:loivent le fairo beaucoup plus souve.nt pbur IQur p{opre 
compbe. 

(2) Qlost à tout quo de savahs àutó urs ont parló dcs ga?"inipait·os conlç §'il y ou 
ava1t entior~, los confondant sans douto a voe les contrébi\1Ídistes. 
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Le nêgre se mit à laver le sabl e à la mani êre accoutumée, 
pendant que l'inteudant tixait sur lni des régards ntt.ent irs. Au 
bont de qnelques im-taut~ , le magistraL demanda à l'esclave ou 
élait la pi erre. Si !'ou peut compter sur la parole des blaucs, dit 
ce dernier, je sui s libre ; et, tiraut la pierre de sa banche, il la 
montra :i l'iutendant. 

Tandis que Jes esclaves, pendant l'opératiou du lavage, dé
robent les di l! mans, les feitores ne mettent ,guere moins 
d'ard enr à en f::ti re la contrebande, et il est d'autant plus facil es 
à ces derniers de se livrer it ce commerce illicile, qu'il s peuvent 
faire entrer leurs propres nêgres dans Jes se?'"Vices oú · il s sont 
employés enx-m êmes . On sent que les esclaves u'a nraient 
même jamnis sou gé â vol er des d:amans, sans l'appât qui Jeur 
est sans cesse offert par leurs supéri eurs ou par Jes contrabau
diers propremeut dits . Des homm es aventureux proiHent ele la 
nuit pour se reudre aux différens se?'"vü:es pnr eles chemins dé
tournés , souvent presque in accessibles. Il s sont dans les troupes 
( t ?·opas ) des nêgres affidés qui, moyeunaut une retributiou, 
leur amênent CP UX de Jeurs camaradas qui ont quelques ventes 
à faire. Les diam~ns sont pesés, et les nêgres en reçoivent la 
valeur sur le pied de H> fr. le v·intem. Souvent lo contrebandier 
n 'aurait pas le temps el e s' éloigner du se1·vics la nuit même oú il 
y est arrivé ; alors il est recueilli elans une des cases à nêgres, il 
y res te caché pendant la journée, e! il s'en retourn e la nuit sui
vante. Le contrebandier qui s'est ba ~ arelé à aller les acheter eles 
diamaus dans les ser·vices, trouve priucipalem ent le débit de ces 
pi êrres chez les boutequi ers de Tijuco et de Vil la elo Prín cipe. 
Souv e.nt aussi eles marcll ands viennént de Rio de Janeiro avec eles 
étoffes, de la mercerie et d'autres obj ets, alin d'avuir un -p ré ~exle 
plausible pour séjourner à Vi li a do Príncipe ; mais leur lmt vé 
ritabl e est d'acheter des diamans . 

A Tijuco, le contreband ier ne revend que sur !e pied de 20 fr. 
les petits di amans qu'il a été acheter directement des nêg res : 
mais á V1lla do Princepe, ou I ui donne déjà 25 fr. de ces pierres, 
parce qu'il n'a pu sortir du district san.> comir de plus· grands 
risques . Comme les nêgres vendent indistinctemrnt au puid tons 
les di amans qu'ils dérobent, sans fnire aucune ditré rence pour la 
g!"asseur, c'est sur ceux qui ont I f\ plus de volume que !e contre- _ 
bandi er fait ses principaux bénéfic es . So uvent, au re~ Le, i! ar·rive 
que !.e contrebandier novh e est trornpé d~ u s . ce commerce par les 
esc laves. Ceux-ci usent de petits mot·cenux de crista l ; ils leurfond 
pendre la forme que les diamans ont coutune d'aifet ter, etil s leur 
ilonnent la couleur du dinmantbrut en les roulaud parmi dos gra
ins de plomb. Mais, si !'ignora nt peut être trompé pa1: des cliam ans 
faux, l'homme exercé l_es di stingue sans peme ; non seul ement 
en frappaot dess us, ma1s encare eu les meltant dans sa bouche, 
et les poussant contre ses dents, pour s'ass urer s'ils rendent ce son 
argentin que font 1-ntendre, ain si éprouvés , les dinmans véritables . 

Si, malgré les rêgicmens sevêres ·qui ont été renclus, se malgré 
les offerts que .J'on répête chaque jour, ou ne peut parvenir à em-
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pêcher la contrebandc, il est faut cependaut qu'elle soit aussi gé 
nérnle à 'l'ijur,o que Ma ave !'a pl'éten<lu; il est faux que les dia
mans y circuleut dans !e commerce com me l•J numéraire; i! est 
faux surtont qu'il se soit jamai s v~ndu, avec cetLe pierre, des 
indulgence~ p1euses des tinées a dissiper Jes scrupules des ache
teurs. J'ai passé un moi dans !e distri ct, et personne ne m'a pro
posé d'acheter nn di amant, personne même ne m'en à montre un 
seu!. 

Le gouvernement ne fait exploiter que les environs de Tijuco, 
parce que c 'est la qu'il ex iste le plus de diama ns; mais il s'en 
trou v e enca re en dilferentes parties de la prorince des Mines : 
tell es que la Se·rra. de Scmto Antonio ou Grct:o Jl{ogol , les rev ieres. 
appellées Abaeté, .!;l..ndnüt, do Sono, da Pmta, Sctnto Antonio , 
Q·twbJ·a-Angw·, Paf'anahyba., s. JWm•cos, Stffi1tn 'Fé, pres S. Romão, 
Borrachudo, Pcwacatu, etc. Il eu existe à 1\btto Grosso, a Cilyabá, 
dans le Rio Claro, revi ere de la province de Goyaz ; enfiu dans 
celle de T i bctgy pres Forta.le.zn, habitation située vers l'extrémité 
des Cctmpos Gemes. 

Pai'Lout, comme à Tijueo, il est défendu aux particuliers de se 
livrer à la r echerc he des diamnns, mais dans des contrées a11ssi 
eloig-nées, aussi vastes et qui reufe!'ment une population aussi 
faible que Goyaz, Cuiabá, Mato-Grosso, il esL impossibl e d'arrêter 
la contrebande, et l'on souffre ce qu'on ne sauraiL emp êcher ( 2 ). 

Ou ne Lrouve plus les diamans dans leur matrice primilive, et 
cetLe matrice elle -même ne s'est retrouvée nulle part . Saus doute 
d'une consistance três molle, e'lle aLua été entierement delayée 
par les eaux, et les diamans, détachés d'elle auront été en
train és avec des cailloux daus !e lit des rui sseaux . Ces caillou~ 
ronlés mê!és avec les diamans , sout ce qn'on appelle le cascalho. 

Souvent !e lit des ruisseaux a changé de place, et de là vient 
que !e casca lho ne se trouve pas uniquement dans leur lit actuel. 
Il existe qnelques sigues de la présence des diamaris ; cependant 
ces signes sont en généra l peu certains, et, pour s'assnrer si une 
riviere ou un terrain contienL des diamans, il faut avoir recours 
à des recharches, à des essais de lavages. Presqne tonjours il y a 
de l'or dans !e cctscctllto qui fournit les di amans, et, plus il s'en 
recoutre, plus les diamans sont nombrenx. Dans lAs rnissea ux 
don t le caswllw a déjà é té lavé, il n'est pas rare de retrouver au 
bout de quelq ue temps de nouveanx diamans amenés encore par 
les e~.ux, mais ils sont en petitnombre . 

L'exploration desterres diumantines devient chaque jour plus 
diflicile. Tandis qu'elle éla it entre les mains des fermiers, il out 
fait des recherches dans les terrains et les rui sseaux les plus 
riches, duns cenx qui présentaient te moius de dilficulté; comme 
'les mineurs des environs de Yilla Rica, ils ont encombcé le lit 
des ruisseaux dn résidu des Iavages , et, pour trouver !e cctscalho, 

(1) Ou trouvora t!ans la rol ation do mou troisieme voyago dos détails curioux 
SUL' la mani iJ re ostensib lo dont so fait la cont t·ebande dos diamans do Rio Claro . 
S'y par!ot·ai aussi tio ceux dos on virons do Forsaloza, dans la pro v ince do S. Paul. 

. 42 
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il faut souvent auj ourd'bui enlever une couche épa isse de sable 
et de roc liers. Le détail de mes coursos dans les différens sel"v ices 
fera connatPe les pénibles travaux auxquels ont est so uven t 
obligé de se livrer aujourd'bui. • 

( Saint I-Jilaire.) 

Visite aux mines anglaises 

MINE DE CAT'J.lA BRANCA. 

• La mine de Catta Branca para it avoir été aut11efois irrégu
liêrem en t expJoitée par .des Portuga is, sons Je nom de Btwaoo dei 
Momcct; il s en tirê11e nt, dit on IJea ucoup d 'o r. 

En t834, lorsq ue M. Roque la visita, ell e appartena it à une 
pauvre famill e du pays . Ce fut lui qui decouvrit l'exh tence çlu 
bismutl1 d.ans celte mine. L"ecroul ernent d'une pa rtie des 
travnux avait fait péri r plusieur tl personnes et ar.rêté !'expiai· 
tation . 

En i830 M. de Linhares I'acheta de difl'ét,enLs propriéLaires 
pour In som me do 22,000 cntz.adoe et comrnença à In nr,ttoyer. 

Eu i 83 z M. Mornay en fit l'acqLlisiti on moyeanant 78 contas de 
réis, pour une compagnie anglaise. L exploitation de M. de Li· 
nbares avait coüLé H contos de réis, plus la vnleur d' environ 
2,000 oitavas d'or elftraites eu deux aos des travauK (!'oitava est 
Je buiti eme de l'onoe portugaise). Ce lle de l\L Morqay ne dura 
que quelques mois, puis les cscla-ves furent vendas et le trr1Vail 
fut su~penda jusqu'en i 83q,, époque à daqLlelle M. Cotlsworth 
le 1•eprit su 1· une petite écheil e, et en y ernployant des hommes 
Jibres, pour le compte de la compagnie anglnise. Com me i! réus
sit, on r éorganisa Ies travaux, qui dep uis on t été oon, 
tin ués . 

La mine se compose d'uu filou de quartz qLli tpaverse l 'itaco · 
lumite ot les schbtes argi leux.. Dans cette end11oit ces deux 
roc hes alternent entre ell es, et lem s co uches sont à peu pres' vcv
ticales, inolinées Jégoremont vers l'es t. 

I-e filon court presq ue direc temeut du nord au sud. L'o r s'y 
trouv·e surtout dnns des fissmes qui paraissent être des failles 
de In vein e de quartz arrivées posterieurement it sa fot·mation, 
et dn·us Iesquelles !e meti:ll se serai t sub li mé. On appelle ces 

· fili ll es olhos dos mineiros. Elles ne se plongent pas daus l'itaoo
Jumite, mais sont pxopres seulernent au fi lou: on en compte 
six. . L'o r et le bismuth se trou ven t dans ces fissurAs à deulf ou 
t rai s pa lmes de chaque côlé de la li gue dos faill es, qui, sans avoii' 
aucun rapport avec Ia for lllation des couches d'itacolumite, se 
trouventcepeudant à peu prês dans la même direction. 11 y a aussi 
que lquefois de l'or au con tact du filou nvec les rocbes qui l'en
tourent dans qes poiQ.ts pú. il y a en glisseJ"(lep t, au moj,n~ appa-
·rent, mais oe n 'est pas aussi général . · 
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Qunnd ou s'éloigne it quelqne dist;lnce de la ligue des fuilles 
dans l'int•~ ri e ur du filon, ou ue trouve plus que clu quartz pur et 
tres peL1 d'or. 

Tout parti e donc à croil'C que se 111on ctait 'd'abord composé de 
quarLr. pLlr, mais qu 'il a été reum é inféri eurement, et que d'or 
et le bismuth sont arrivés pnr sub limation uaus les rentes ct s'y 
son t condentél. ' 

( b1rcmcis Gastelnc•~• .) 

Estatística aa urollncção llo ouro na nrovincia de Minas Geraes 
no anno rle 1879 

• E' fucil es tabelecer- se essa es tatísti ca para as grandes compa
nhi~ s de min era ~ã o da província de iVI in;~ s Gera es . El la é se m 
dnvida um pouco incerta no que diz res peito á producção de um 
certo numero d.e pequenas mi IID S cli ssemi nad as , cujos trabalhos 
são irregu lares e inLerrompiLios. 

E' igua I mente imposs ível conhecer · se preci amen.te o resultado 
elo trabalho elos numerosos t'niscaelores cuj as ba té~s revolvem 
con tantemente as areas das enxurradas e dos corregos dos 
terrenos a uri feros . · 

Vamos exa minar succe:;s ivamente os diversos elementos por 
meio dos quaes podemos estabelecer e:;sa es tatí stica. 

Companhi a de S . João cl •E I-Re i (.i'l,ri nas d e 1\,r o r:ro 
Vel ho c O n ya b á.) 

oi L 
A producção total das minas dessa companhia foi de 42L v14,6 

no anuo el e 1879. 
Esta producção se· distribue da maneira sego,inte : 

oit. 
Min o de Morro Velho..... . . . . . . . 41.1.. 805,3 
iVIin1.1 de Cuya bá... . ............. 7. 70~ , 3 

Al ém disso encontrar -se-ha mais adiante o quadro da proçluc
ção mensal dessas minas . 

Para a mina de Morro Velho, a producção corresponde a um 
oit. 

r endim ento médio de 6,3'1 4 por tonelada de minerio; a extracção 
foi de 6.1.000 ton elada s de minerio pouco mais ou menos ; o pes 
so8 1 em pre.!.ra elo foi ele 1.'316 p e~soa s elas quaes 105 europeus e 
1. 2H nullinnaes . Em Morro · Ve lho a f)roduc.çào e a extracção 
forom sensive lm ente [IS mes mas que no anno pre.;edente, e a ex 
ploração nada tem apresentado de partícula!'. 

Quanto á minn de Cuya bá, com eçou-se o tratamento dfi miner\Q 
no meiado de Dezembro de 1878 : os trabalhos executados em 
1879 foram principalmente trabalhos preparatorios. 
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QUADHO DA PRODUCÇÃO DO OURO EXTIIAHIDO PELA CO~'LPANHIA 
c S. JOÃO D'EL- REI » DURANTE O AN NO DE 1879 . 

Mol'ro Volho Cuya.b i 

oiL. oit. 
Janeiro ...... . ..... 32.378,5 ••• o o o. o •••• o o •• • •• 51i2,0 
Fevereiro ........... 33.434,0 • •• o o •• • •••••• o •••• 620,0 
Março .............. 39.587,3 • • ••••• •••••• • •• •• o 8(1,7,0 
Abril. .. ... . ..... ... 3õ .392,7 0 O 0 0 0 O O O O I O O 0 O o 0 O O o 7·15,5 
Maio ............... 37.611,(1, o •••••••• o •••••• • • • 9·13,5 
Junho .... .......... 34,.690,1. • o. o . .. . o ••••••••••• 848,0 
Julho .; ........ : .... 33.571,1 ••• o ••• • • • •••••••• o o 84;3,3 
Agosto .. ........... 35.1.63,0 

,. 
·1.1)04,0 • o • ••••••• ••• ' ••••• 

Setembro .. . .. . ..... 3L224,6 • • o •• o ••• •• • o. o •••• 764 ,0 
Outubro ............ 32.6B5,9 . ... ...... ........ . 895,0 
Novembro ......... . 29.881,9 ••••••• o •• o •••••••• 938,0 
Dezembro .. ........ 32 ,!.~,3(1,.8 • •••••••••••• o o •• •• 76~1 , 0 
Entradas diversas ... 9f:i0;5 • ••••••••• o •• o •• o •• 

Total para Morro Velho 4:1.1.. 805,3 Total para Cuyabá. 9. 709,3 

-------~----..,..---
Ta tal geral da Companhia. 42LtH4,6 · 

Oompanhia de Santa Barbara (Mina <l.o Pary) 

Essa mina produziu 49 .MJ5 oitavas durante o anno de 1879. 
A exploração dessa mina nada apresentou digno de nota durante 

esse anno. 

Companhia Do1n Pedro N orth d'El-Rey 
(Mina do Morro Sant'A.nna) 

Essa mina produziu :11..098 oitavas no anuo de 1879. 
Essa producç5o teria sem duvida sido superior si não fossem 

os desarranJos da roda que faz trabal bar as bombas. Em virtude 
desses desarranjos, os trabalhos de extrncção estiveram por 
muito tempo interrompidos e a producção conseguintemente di
minuída. 

Companhia de mineração brazileira na 
serra da cidade de Itabira 

A mina dessa companhia produziu 1.ü39 oitavas no anno de 
1879. 

Os trabalhos da companhia durante esse anno de 1879 forvm 
principalmente trabalhos preparatorios; cavou-se um poço de 
104 metros, com o auxilio do qual espera-sé encontrar, por meio 
de galerias, jazidas algum tanto ricas. 
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As· quntro companhias precedenles são as mais importantes 
so b o ponto de vista da producção actual do ouro. 

Pam ter-se uma es tatí stica completa da producção do ouro na 
província de Minns, se ri a necessario accrescentar-se á producção 
das quatro grandes compnnhias precedentes - um 5° elemento 
c;om prehendeodo todo o ouro tirado pelos faiscadores c o ex
tl'ahido por um grande n nmero de minas menos importantes : 
todos esses tr:Jbalhos e3 tão ele tal sorte espalhados que torna-se 
absolutam ente imposs íve l determinai' directamente o va lor ex:acto 
desse 5" elemento. 'Corno, porém, o ouro em barras, no Hio 
na casa da moeda, notes de ser ex portado ou de ser introduzido 
na circul ação - ter-se-·ha um valor, ao menos approximativo, 
desse 5" elemen to, cons ultando-se os reg isl.ros da casa da moeda 
do Rio. Ora, esses registros 11ccusam um v.1lo1· de :10q, contos de 
reis para o ouro fun dido nesse esta belecimento de Março el e 
1879 a Março ele 1880. Aclmiltindo-se es te alg arismo, que corres
pondo npproximadamen te a 25.2 i{j, oitavas para valor approxi
mat. ivo do 5o elemento, commetter-se ·ha um erro para menos, que 
represe nta todo o ouro em pó transformado directamente em 
obra e o que póde se t· fundido em barras pelos particulares . 
Approximar-nos-llemos, po is, da ve rdade tomando o algarismo 
preceden te para va lor appt·oximali v o do 5'' elemento e for çando 
os resultados obtidos. 

Hesumindo os documentos precedentes obtemos o quadro se
guinte: 

Comp : de S. João d'El-Hey (Morro Velho e Cuyabá). 
Comp. de Santa Barbara (Pa r y) .• . .... . .... . .. . .... 
Cornp. Dom Pedro North cl'El-Rey (Morro de Sant' 

Anna) . . .. . . . .. . ........... . .. . ..... . .... .. .. . • 
Comp . de mineração brazileira (Itabira) ... . . , ... .• 
Ouro fundido na casa da moeda do Rio ele Janeiro .. 

Tota l ... . . . 
seja L 824 . q,86 gTa mmas. 
ou cerca el e i. 825 kilogrammas. 

oit. 
42:1 .5iq,,6 
49.455 

H .098 
i.539 

25.214. 

508.820,6 

ou (ao cambio de 400 réis o fran co ). . ... . .. . . 2.098:7q,oaooo 
Convindo , porém, força r este total em virtude elo que acima 

dissemos, es taremos, a nosso ver, mui proximos da verdade 
adrnitliodo para a producção do ouro na província de Minas 
Geraes no anno de t879 um to ta l pouco mais ou menos de 

2.000 kilogrammas 
correspondendo a cerca de 

5. 7fl0 . 000 francos 
ou (ao cambio de q,oo ré is o franco) . . .. 

( ANNAES DA ESCOLA DE MINAS DE OURO Pll-ETO.) 

Rs . 2. 300: 000~ 000 
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ESTUDOS GEOLOG!COS E ~1INERALOGICOS 

«O espírito de observação, ti lha ela cur iosidade, é quem nos tem 
guiado atravez dos terrenos do sul de Minas, para tr~tarmos <ie 
sua cdnstituição pllysica , em razão de r econhecermos a mesq ui
nha orhita, que a nossn intelli gencia truça ; assim po is, emprc
b qnder escrrver um traba lho digno elo publico não ca be em 
nossus debeis !'orças ; porém, para aventu rar algumas id é11S 
geogen ieas, e esboçar o quadro dn riqueza min era l, towanclo por· 
muitas observações locaes, rap idam ente percorremos o su l de 
Minas. 

A Mantique ira, desde o pico do Babü até Jnguary , apresenta 
cadeias grc1nit icas, com gnei s em sua JJ IIS!l do norte, m.1 ramifi
c~ção que faz para Ca ldas; o granito domina na Pedra Branca, e 
ha ao oeste abundanc ia de cu lcareos e o ma gnets. 

O terreno ígneo em C;J i d<~s traz earaete r·es muito sa li entes; 
não ha muil.os annos que um a l'onte ca li cla bro tou do se io da 
terr11, depo is de uma osci ll acão e tremor de terra sulfuro so, abun
dante em pyr itos . O terreno comp rebendido ent re Pouso Alegre 
e Cn ldas é mui to abundante em veios au ril'eros, e por toda pane 
observam -se as camadas de quartzo volv idas pe ln minen1ção . 
Entre o Bahü e Orgàos ficam ~s cabeceiras do Sapucahy; no 
p lana lto, que descrevemos, abundam em cClmadas o qLwtzito, 
i)he ldespato e roc has sch istoS<JS . · 

A turfa segue as margens do S. Bernardo e outros Jogares 
pantanosos , e ava D ~·a em camadas para o centro de co llias, 
tendo, ou dos lodos ou em es tado sobrt- posto, c~mad<IS de veres e 
o JJarro denomin ado tnb:otin,ua . Nas vertenles des te plana lto de
para-se com o g-ranito esve rdinhado, alternando com o sien ito e 
gne iss na bnse . O quartzo e o s íl ex, desde a Canrlelari a, sug u indo 
a Vargem-Gran de, alternam-se com es tas rocha:; na falda do 
norte. 

No Jogar denominado Areias o granito vai es lendendo-se pelos 
cumes montan hosos até ás marge ns do Sapucahy; as serras do 
mohte Sião e Pou~o d'A nta offerece llJ phenum enos ana logos. 

No desdohL'ado da Mantique ira, ao sul, no di stricto de S. Bento, 
consta ter app11rec i.do uma sobstancia como o su lphato de cal. 

As margens do S<l lHlC<Jby, des de o lLn.iubá até SIHI contluen cia 
no Hio Grande , são terrenos de al luv ião mod erno; ge ra lmente 
es tas margens sãó com,posLas de turfa, de ti::su es ponjoso, fl'u 
grneutos vegetaes de made irns, mu ita terra clr.t reticn e argill a, e 
Jogares pantanosos, cobertos de plantas aquaticas, revestem es te 
all uvião. 

A mesma cousa encont ramos nas margens do Lourenço Velho . 
O terreno ca lca reo abunda no Sapuc<1hy aba ixo, e sutJs roc has 
compactas e semi-az uladas . são analogas aos dos terrenos ca lca 
reos da Formiga. No municipio da Campanha, e mesmo além t.lo 
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Sapucaby, o quartzo e o silex dominam em abundancia ; grupos 
de aoJethy, tas têrh sido encontrados em suas lavras e veios aurí
feros, muito communs. 

Em ltaj ubá o ouro não é mui to espa lhado, e sim na Soled~de, 
pois os terrenos de nlta crysLalisação só deparam -se nas a !Las 
montanhas . 

Toda v ia, uma causa devemos contar, e é que os terrenos do 
S)ll de Minas, mais pretaveis para a agricu ltu ra e onde ha uma 
vegetação es panto:~a, são os que existem situados dr.sde o Itajubá 
até adiante do Jaguary, em ra z?io de umas abundar em pouco 
silex e :1presentar o ca lcareo, a turfa e argil la em nbundancia. 

A cordi lheira da Bocaina n.fferece uma serie de grupos gra
níticos, di spostos em . zig-zag em suas altas cadeias; na sitio do 
:Monte, que pertence a es te mes mo systema de serrns, ha granitos 
az ulados, com ve ios de quartzo dispostos em ordem symetrica, ror~ 
mantlo na superfi cie d<ls roch as parallelogrammos e rombos ; e a 
mica não é muito vu lgar nesta serra e nem nos seus terrenos 
sec unda i·ios . Nas fald as e gargantas do Bocaina observa-se sílex 
negro e camadas de quartzo. · 

A serra do Desp roposito, ao norte da Christina, offerece altos 
cumes de g-ra nitos e abunda etn pedras amethystés. 

Uma zona de qu artztJ , confundido com alguma turmalina; 
fe ld~[Jato e entras rbebas primitivas, parte de Pouso Alto, atra
vessa n Lase da Bo~.:a in :i, villa Christina, Capitubà e f:nmpanha 1 
e Vlli fenecer no Sap uca by . Utna singularidade, que apresenta, é 

. a seg uinte: conserva uma atl.itude acitna do nivel do mar, 
tocando a (l;,i53 pnlmos; ue sor te que nes tes Joga res, assim que o 
bnrometro indicava a l\ ltura de (l;,i/í:J pa lmos, pouco mais ou 
mends, emb ora fosse no pendor de uma 111ontanha, eu vin logo 
as camadas acima fl) encionad11 s• Na Christina o terreno grauil.i CO 
liga-se com g-neiss ; os valles das montanhas apresentam no ter
reno secundaria lima es pecié de tran sição, e a lilrFa concreta 
fórrb a uma pnrte da falda da Bocaina. Este terreno é todo aurí
fero, e desde o cume ·observa-se que o trabalho da mineração 
foi em alta eséa la. 

Ao sul de Pou so-Alto ha muito quartzo com pyrites, e ouro 
tem-se encontrado nas fenda desta rocha; o terreno mais com
mum, destle o Picú e altos el a Mantic(ueirn nté á serra da Lage, 
en tre Baependy e Pouso-âlto, é terreno de alta crystalisação: 
O graniLo do Picú é homoge neo, o qum·tzo crys talisatlo, pouca 
·miea, e ao oeste do Picú, em vez da mica, o granito npresenta 
pequenos crystaes de turmalina , e em certos Jogares é a pigma
tite a rocha dominante. 

No Picú, base do Itatiaia, ba um terreno sulphuroso, com algum 
ferro modiGcado, em estado de ca rbonato, e abunda em pyrites; 
uma agun su lphurosa aqui vi·ta, e tem a singular propriedade 
de depositar parti cu ia s aa ri verdes sobre as roc has, que encontra, 
e em pouco tempo petrifica os vegetaes que enco ntrá. 

Mas este terreno pertence ao terreno igneo tlo Itatiaia, de que 
mais adi;.mte fallaremos. 
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O mesmo systema de rochas de alta crysta li snção do Picú fórma 
o Jardim e Lapa, e vem fen ecer no sa lto do Pàrahyba , onde vi 
-~tma rocha aoa log-a á da Mant iqueira. 

Em ·Baependy, no sitio denom inado Caxambú, que é uma mon 
tanha de fo rmatura con ica, que iso ladamente surge da planíci e 
das Aguas Virtuosas, tem-se encontrado o snlphato de feno em 
abundancia . Ao su l desta cidade ha turfa s simill.J an tes ás Ji guites , 
que, roladas de certos morros, pene tram por snn superflcie interna 
:llternando-se com a arg·it la branr.a o oxydo de ferro . 

Rochas ferreas são nbu ndantes en tre a !age e Gamarra . 
Em Baepeody, so brepos to ao terreno schtoso, o oxydo de 

ferro, observam -se as rochas de base silicosa, con ilecidas por 
psamites, e dem inando allos montes, deixa. que o pendor clns 
montanhas aprcsen te outra vez o terreno sch istoso impregnado de 
peroxydo de manganez, de sorte que para eu imitar esse mineral, 
que ve m do Gamarra, Santo Antonio e Monte Bello, foi preciso 
levar o manganez da Conquista a uma forja, e depois do es tado 
fusível, consegui, separados a argilla e o feno, apresentar um 
similhante, que pareçe de orige m plutonica. 
. O abesto e o amianto são productos dos terrenbs de Baependy. 

No Ga marra ha abundancia de ouro e algum ferro magnetico, e 
convem observar que todas as rochas, que atravessam Baependy, 
seguem a direcção de suéste . O Rio Verde offerece um terreno de 
alluvião em snas margens e o cascalho abunda só em ouro. 
A serra rl e S. Thomé das Lettras não o.ll'erece senão uma super
flcie árida e de pouca consistencia, em razão de ser sua base 
detritica ; as rochas dominantes na serra de S. Thomé, sfig todas 
scb istosas dos mais bel los possíveis, apresentando arabescos, como 
letras e ramos de diversas flôres. No Ga vião, sen do o mesmo 
systema de serr a, já se à isLinguem as rochas graníti cas mais ou 
menos alteradas. · 

As serras , que das margens do Rio do Peixe até ao Sapucahy 
seguem a direcção do Rio Verde, élpresentam gneiss, gran itos, 
quartzo e diversos sa litres. 

A zona de quartzo, síl ex, plleldspato, es ta zona aurífera , que 
do Pouso Alto atravessa Carmo, Chr isl i-na, Capituba e Lam bary, é a 
mesma dominante nos terrenos da Campanha. Em suas lavras tem
se m0strado grupos de ame th ys tas muito cur iosas e um mineral 
semelhante ao J)a laclium ; a Pedra-Branca, em Santa Catharina , 
é um gra nito compacto, e bem ass im o Peclrão e Capituba, 
~m in e n c ia s es ta s que repousai11 em uma ca ~nada de qmH~zo 
hialino, confuso com sílex claro, ondou ào ele uma r.õr negra. 

O topazio tem-se e•ncont r a do nos ri beiras de S. T hom é, e 
bt:lm assim crystaes de roclla ; nas ca beceiras do Rio do Peixe, 
e na Encruzilhida abunda um minera l azu l claro, com p,as Lo de 
sílex, alumínio e oxydo de ferro; ignoro o que seja; apresen ta-se 
até 3 pollegaàns de comprimento, 1 centímetro de diam etro, base 
quadrada e lapidad a em 4 faces. . 

O terreno banhado pelo rio das Turmas abunda em grés, gneis 
e granitos nos altos montes, e em uma ga rg·anta, banhada por 
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este rio, ao oéste e noroésle do Papagaio, encontra-se uma zona 
granitifern muito miuda e oxydada ele ferro; esta zona, que é o 
limite ela zona ignea , que vem do Itotiaia pelo Guamarra, apre
senta nas divisas ela Aiuruóca com Baependy, peroxydo de ferro 
em massas notaveis, perox:ydo de mnnganez, e lavras granatiferas 
um pouco alterodas pe.Jo ferro dominante no t.erreno schistoso. 

As cadeias de serras, que existem na corda do Papagaio, Ga
marra e Chapéo, até ao Itatiaia, pertenr.em ao terreno primitivo, 
e abundam em multo ouro. O Itatiaia pertence ao terreno pri
mitivo , e ele origem ignea, em tempos imm emoriaes, é o logae 
elo Brnil onde a natureza desen hou nas montanhas esses quadros 
ele rujnns, honores , bell eza e poesia; a imaginação encantada 
só desco bre ahi montanhas, tendo picos parallelos, agulhas como 
pyramides cilindricas, rocll'as desabadas, formando montões em 
latitudes de iSO pa lmos; os va lies·apresentam o mesmo pheno
meno; os pontos mais elevados dão idéa de um quadro de horror; 
parece que tudo, prestes a desabar, ameaça umn catastrophe . 

As montanhas assemelham-se á mausoléos , tubos de orgãos 
e liHarias em uma estante ; apresentam mais em sua superficie 
antros privados de luz, ·montões ele rochas esphericas sobrepostas, 
com0 que de proposito, a formar uma co lumna, emquanto que 
outras apresentam-se debaixo da fórma de varias figuras geome
tri..;as. 

Existem alli rochedos triangulares, supporlanclo no apice es
pheras e paral lelogramos. 

Este limite tosco e breve, que nos traçamos, não nos permitte 
consagrar mais· alguma cousa sobre o Itatiaia, pois existe uma 
descripção desse Jogar, onde nos esmerámos, afim de ser digna do 
publico. 

O Itatiaia é levantado no allo da Mantiqueira, com picos mais 
altos isolados da cadeia da cordi lheira, que, circulando os gt'llpos 
centraes elos pontos mais elevados, tem um diamelro médio de 
cerca de uma legua, pouco mais ou menos, formando uma bacia 
ou funi l. 

Dominam nesta montanha as seguintes ror.has: uma especie de 
granito, eomposto de quartzo muito crystalisado e homogeneo, 
phelclspato e umn substancia negra formando crystaes de bases 
quadradas ; o por firo observa-se nas ve1·ten tes, bem como o gra
nito aspero ele cryslaes de pontas negras, que pertence ao genero 
do trachito. Os cryslaes do Itati<.~ia são ditiusos na terra irregu
larmente; e aggmpados em todos os sentidos úu sem ordem, o 
que prova uma revolução nestes Jogares. 

O sílex e pedra de fuzil formam as montanhas do sul e sudoéste, 
dominando o ferro magnetico e terreno ele _ ~~ta oxydação, mas que 
não se estendem ao grupo central do Itat1a'Ia ; o tel't•eno sulphu
roso do Picü, impregnado de pyrites, carbonato de ferro e per
ox.yelo de manganez, circulam as v~::rbentes deste Jogar para norte 
e nordéste . Este ferro carbonisado é o limite da zona magnetica, 
que de Santo Antonio corta pelo Monte-Bcllo e chega á Serra-Negra, 
donde vem a zona do Parricida, e aqui no Itatiaia reunem-se. 
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Os cumes do Mon te-Bello, Santo Anton io e todos os r11mos da 
serra, que do ltatiuia pre longam-se para norte, npre~entam o gra 
n ito nos altos, algumus extractiOcuções de sien itPS , o g-ne iss altm'
narido -se com estas rochas, e logo o terreno schistoso sobreposto 
aos terrenos de quartzo. 

As margens do Aiuruoca abundam em camadas de quartzo 
biantino, quar tzito, silex pardo, negro e azul, trazendo ulguns 
arabe;;cos, como lettras, medalhns e cunho de sinetes; grupos de 
amethystas roiHm na casca lhncla des te rio e bem ass ih1 grartndas 
prec ios11s, aga tha e pin gos cl'agua marinha, não l'all anclo em mi
neraes de ferro e ouro ern abundanc ia e de 2q, quil ates . 

Do Itatiaia p11rte uma zona de crys tnes, schisLos, mica, man ga
nez em peroxydo, lavas grnna:til'eras e peroxydo de. ferro ~~ rn 
abundancia; esta zona chega a ter dnas e meia legnas de la1·gura , 
e do Papaga io para o norte ell a musLra abund:mcia de torm alinas 
e quartzo com tran sformação ametbystica. 

Esta zona, gera lmen te oxydada, apresenta mi ca em linhas parai
leias, e rochas compostas de grãos de quarzo, ferro, manganez; 
sulphato de ca l, acre amarello e vermelho. 

Nas cabeceiras do Anga"hy já tem-se encontrado a pedra Jonra . 
O Papagaio é composto dé granito e seus val les de gneiss. As ro

chas da Aíuruoca, seguindo do Papagaio até Guapiara, com
poem-se de quârtzo. phédspato, mica e granadas mio das; a mesma 
causa nota- se nas roclws schistosas. · 

O P<Jpagaio lança para o norte camadas de rochas ferreas, que 
repou~am em terrenos, ond e abunda o quartzo, eomo ao oéste da 
Ainr'llóca; á léste desta vi ll a élS cord ilh eiras apresentam nas fal • 
das muit .•s es talactites e psamites com torm ali na. 

Os quartzos do rio Aiurnóca e Hio-Fnmcez apresentam gru
dados grupos de tormal iuas; o gi'l1nito dns se rras dds Tres Ir
mãos ê com posto de qua rtzo , ele pheldsp11to em p;~rtes ip;un es , e 
de camndas de mi ca, t~nclo algumas um11 poll e~<a da de espes,urn. 

Ao oéste da AiuruÓ<'.a os terrenos são sec nndarios, procurando 
á Conquista, I! ha mnita turfa compacta semelhante a li guítos, for
mando l1at1cadas na superficie interna das em inencias cnrnpes 
U'es; o terre 11o , sertdo sé l1i stoso , apresenta o micasc hi sto pmo a 
norbéste do Papaga io, ondé a rocha mais vu lgar é o itacolomi~o. 

O Rio· Francez, â excep('ão da granada, apresei\ ta a mesma se
rie de miberaes, que deparam-se no Aiuruóca, e en tre o pico 
dos Tres Inilãos e serras á lés te do Francez ·existe o terreno 
mic:ischistico, mui to abund ante em torrna lina; a serra do Par
ríêirla, nas margens do Bio Grande, repousa sobre este terreno 
micaséhistíco; àbunda em ferro m<Jpnetico, o melhor que con he
cemos, chegando nlgumas bart·as 11 pesar urha lib ra e tres quartos, 
e não mencionando-se aqui senão uma, que cneon tr:ímos na es 
trada, na super lici e s uperior do um veio ele duas brn ças de lar· 
gh ra, que sepultava -se no centr·o da mont anha;· o Parricida, e 
bem assim Monte-Bello, abunda em ferro magnetico, que vem 
vindo das pártes dtl Itatiaia. 
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Cr ystaes de~roch a puros dominam na serra do Francez e nas 
ma rgens do Rio Grand e, ao norte rlo cum e do Par ri ciÇla . 

O Hio Gr<1nd e, ent re Monte-Bello e Mantiqueira, fórma u m 
ex len so terreno de all Ll vifí o, apresentando sílex, quar tzo e pode
rosas Lurl'eiras, na IJase do terreno schis toso, á lé. te, que segue 
até ao meio do declive das p1 ontanlws elo Moote-Bello, emquanto 
m ra lda opposta o ter reno dominante é o terreno micascbistico. 

As f'a lel vs da Ma n ti queira, ao oés te, desde Barbacena, Bom 
Jardim e Livramento, , repousam em le!Teno micasch istico , onde 
encontram-se tormali n11, crys tnes de r ocha e e ta lnctiles ; no Bom 
.Jard im e mi ca clwgn até a serv ir para vidros el e grandes quadros. 

O terreno ela Mvnt itJu eira, entre Livr;1m ento e Bom .Jard im, 
apresenta a can tar ia mai s rica do sul de .M in<l s . 

No Passa-V in te ha sienites ;~ s mais bel las, que form am a base do 
ten eno gnm itico. . 

Ao norte da Aimuóca ex iste o morro da Boa Vis ta, que iso la
damente surge nas pl aní cies do An gaby ; é composto de cruar 
tzo misturado co m mu ito arseni co, e á les te deste Jogar fica a 
IL<lóca, ao norte de Serranos, .onclo encontram-se muitos crystaes 
de rocha, peroxydo de man g-anez, ferro magnetico , sch istos tal
casos, pingos d'ag- ua e top11 zios . 

O terreno scbistoso da AiLuuócn niuda es tende- se entre a Boa 
V1sta e ltaóca r. qunn to mais ao norte ma is abunda em torma 
li nas. Todo o muai cipio de Aiu r oócn é aur iJ'ero e, apezar de 
nprcsen ta r b1 ui tos terrenos revolvi dos , Gom t11do está ex tra h ido 
o ouro, que suavemente pres tou-se aos anti:,ws mineiros . 

As se rrt1S elo Paiol e Carranc;ls apresentam -se como consti
tu ídas de gran ito, c m s bnses do norLP, já nas margens do Rio 
Grcmd e, o terreno ca lcareo é enconlr ::l clo . 

O systema da serril, que parte elo Bom Jard im J)nr a as margens 
do Turvo, e bem ilss im o pico do'3 Dous~Irm ãós te~n , neste lagares 
110r ba se o gran ito e quHtzo. . 

Nas margens do TaiJoào, entre Serranos e S. Vicen te, em um 
terreno ele a li u vião, enconl rara m · se ossadns h urna nas, a ~ue 
ning-uem deu 11 clevidl.l i lnpo rLan cia ; nos alluv iões ela Aiuruoca , 
na Alagôa, consta Lambem qu e ou tr'ora os mi neiros, em uma 
lavra de p<lrentismo, el e>éobr iram ossa das, que desprezaram, e 
esse desprezo de taes obj ec tos é a causa por que o ras tos pn leon
tolog icos rl e minas não apresentam uma seri e de amostras dessas 
r aças ex ti nctus . 

Os terrenos dó municipio de Lavras abunda m em quar tzo, ma
gnete e ca lcareo, e por toda a p11.r te obsr.r vam-se os traços da 
antiga min eração de ouro ; a cn rda da Boa Esperança e das Tres 
Pon l;es pertel'l ee ao tern·n o g ran i ti co . 

Além do Sa;JL1cn b y, d ··pn ram -se tel' rctl os de all uv iãb, de terrenos 
calca reos ; a terra da Vent[lni a, que vem to d ~ do sul , apresen ta o 
me~m o syslernn de rocb;JS, que se vêm em toda a Man ti g- ueira, e 
abunda em ouro e tl iamnntes no mun icípio de Passos . Nd muni
cíp io ele S . João d'El-Rei encontra-se o granito· no Lenheiro, bem 
como quartzo, sílex, ferro e diversos acres . 
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Entre Bat·bacena e S. João exis te o terreno r.aJcareo. 
A Casa de Pedra , perto de S. João d 'I<; I-Rei, é um monumento, 

que a nntureza levan!ou com curiosidade, formando abobadas 
e sn las, c pedes tal, apresentando estalactites, resultado da infll
tração das aguas atravez elas rochas calcai'Eias. 

A serra de S. José abunda em basalto e granitos dispersos, e 
pela romantica paisagem, que ella apresenta, e emfim pela extra
ctificaçii o discorde de certas rochas, corrobora a idéa de uma catas
troplle ignea, qne devia Ler-se operado em tempo~ desconhecidos. 

Os altos cumes de origem granítica seguem a direcção parn 
oéstc, e tanto em seus altos como uns fraldas ha abundancia de 
crystaes de rocha. 

Todo e · systema de ~erra, que parte da Mantiqueira, procu
rando S. José, Oliveira e Pianmby, tem a bast:~ no quartzo aurí
fero, e segu indo encontra -se gneiss, c depois o granito, que 
repousa do pendor das montanhas até aos altus cumes . 

A sert·a de Prados apresen ta a rocha calcarea formada de crys
talisação, sendo differente da calcarea de Sapucahy, que <i 
homogenea, com veios duros. 

Na Formiga, além das rochas primitivas, encontra-se o ferro 
em abnndane ia , e o mineral conhecido por magoete; nos Arcos o 
terreno c a lca reo apresenta-se ele novo, repousando no terreno de 
base silicosa . 

A parte comprehendida entre Cryslaes, Perdões e Barra do Rio 
elas Mortes abunda em quartw bialino, ferro, ouro e mica. 

Na Ibituruna, procurando o rnnnicipio de Oliveira, atra
vessa-se uma zona de ferro magrwtico, que, a meu ver, é a 
mesma do Jlatiaia, Aiuruoca e Itaoca, base do leito da serra de 
Carrancas, em razão da semilhança do terreno com os dg ml de 
Minas, é pela alta oxydação, presença de rnanganaz e de quartzo 
com trnnsformação ametystica. 

A zona mica&;histica, com tormalinas, que existe situada nas 
margens do Rio Grande; na Aiuruoca, é 3 mesma que, atraves
sando o Bom Jtlrdim e Barbacena, ramifica-se para oéste, e, re
passando na base de montanhas de granito e gneiss, é vista nn 
com:Jrca elo Rio das Mortes . 

Em 1785, no arraial de Prados, deparou- se em uma lavra com 
as ossadas de um megatherium, animal nntediluviano. A peça 
deste esqueleto linha 56 palmos de comprimento e 1J,6 de altura. 

C) planalto do S. Francisco, anterior á época da forma ção elos 
depositas subma rinos, que se acharam elevado acima do diluvio 
universal, em razão da ausencia de depositas secuodarios, e bem 
ass im as montanhas, que sobrepassam a 5,000 palmos acima do 
mnr, e que não aprese,ntam estes depositas sobre o J.erreno pri
rnitiviJ, asseguram, que, emquanto as partes elo mundo submer
gidas estavam no seio do oceano universa l, o Brazil apresen tava 
seu centro exempLo disto, e toca-lhe o titulo de continente mais 
antigo desta planta, .como diz o Dr. Pr.dro Lund. >> 

(Dr . .José l<'?·anklim da S-ilve~ .) 
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Carta reg1a de I. .2 de Agosto de I SI 7' 
dando estatutos para as sociedades das 
lavras das minas de out•o 

Dom Manoel de Portug-al e Castro, Governador e Capitão General 
da Capitania de Minas Geraes : 

Amigo, Eu, El-Rei, vos envio muito saudar : Havendo-Me sido 
presente o estado de decadencia em que es tão nessa copitania os 
trabalhos das minas de ouro, tornando-se cada dia mas dispen
diosos os serviços, não só porque já se scbavam lavrados a maior 
parte dos terrenos, que eram f:Jce is el e trabalhar, porém ainda 
mais porque os mineiros 'não possuem os conhecimentos· ]lraticos 
da mineração, que tão utl1is têm sido em outros paizes onde lw 
minas de melaes de muito maiot· valor, as quaes, apezar des ta 
grande differença, dão sufficientes lucros aos em prehcndedores 
que as lavram: 

E querendo Eu animar es te importantissi nio ramo de industria 
e riqueza nacional, j)romovendo . nessa capitania a adopção do 
metllodo regul ~ r da arte de minerar, e o uso elas machinas de 
que se servem os mineiros da Europa, por meio elas quaes tem 
mostrndo a experiencia que se obtem grandes resul tu dos naquelles 
trabalhos com pequena despeza c com muito menor nnr.uero de 
braços do que são necessnrios fazendo-se a mineração pelo melhodo 
ordinario, qne se segue nessa capitania : 

Hei por bem determinar que abi se fonn em sociedades com
postas de acções, com que poderão entrar quaesqu er indivieluos· 
que nellas queiram ser adm ittidos, cujos fundos habilmente em 
pregados, debaixo da direcção de um inspector ge ral, pessoa in 
telligente na sciencia montnnistica e metallurgica, que Eu fôr 
servido nomear, serão applicados ao estabelecimento de lavras 
r egulares e methodicas, por conta cl:Js mesmas sociedades ; as 
quaes la vras servirão ao mesmo l,empo para instrucção publica, 
patenteando-se assim aos habitantes dessa capitania as grnndes 
vantagens que resultam elo methodo scie11tifico dos traba lhos 
montanisticos : E as mesmas sociedDdes se regularão pelos Es
tatutos que com esta se vos rem ettem, assignndos por Thomaz An
tonio de Villa Nova Pertuga, do Meu Conselho e Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios do Reino, e Confio do vosso zelo, 
e intelligencia que vos occupareis, logo que receberdes esta, em 
promover o estabelec imento das sobreditas sociedades, dando -Me 
conta annualmente do seu r esultado pela Secretaria de Estado 
competente-.e pelo Meu Beal Erario. O que Me pareceu parti
cipar-vos, para que assi'm se execute, não obstante quaesquer 
regulamentos ou ordens em contrario.- Escripta n9 Palacio do 
Rio de Janeiro em i2 de Agosto de i81.7. -Com a Assignatura de 
Sua .1\'[ages tade. 
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ESTATUTOS PA.l\A AS SO CIEDADES DAS LAVRA S oM; · MJNA~ DE OURO QUE 
SE HÃO DE E STAUELECE!l NA CAP ITANIA FlE MINAS GllHAES E A QUE 

SE REl'E rlJl A CABTA 'REGIA Dll 1.2 DE AGOSTO Dil 181.7 

f . 0 Estabelecer-se-hão, na Cap itania de Minas Geraes, sociedades 
para fazerem a exp loração das minos de ouro, ou seja· em te r
renos e rios m ineraes, que novamente se descub ram, ou nos que 
se acham descobertos e não aproveitados . Estas Sociedades serão 
estabelec idas com autoridade do govemador e cup itão genera l da 
Cupitania . . 

2." Emquanto se não mandar crear a .Junta Administrativa 
em Villa Rica, como ordena o AlvarA de 1803, haverá um Inspe
ctor Geral das Lavras de todas as soc iedndr·s, nomeado por Sua 
Mag;estade ,. o qLlltl será pessoa in te ll igentl3 na sc i enci~ mo nta
nis ti ca e lh e perLencerüo privativamente a esco lha dos terrenos e a 
direcção dos traba lh os, sem que algum d@s ar.:c ionistas qne entrar 
na Sociedade possa intrometter-sr. no g·overno dcll ;t, excepto se 
fà r por el/ e consu ltado . E; sendo necessario ao Insp ector sepnra r
se elo Ioga r elas lavrçts ele n ma socieclude, pnra ir assisti r a out ra, 
ou tendo ÇJua lqner ou tro impedirp.ento, poderli no111 enr uma pes
S0a bah il , que fiq ue fazendo as suas vezes duran-te a sua ausenc ia,. 
com approvação do Governador . 

3. 0 O fundo das soc iedades será formado cOI.'ll acções de quatro 
centos mil ré is cada uma, em dinhe iro, ou de tres escravos 
moços, e sem defe itos, de 16 até 2o annos de icl.ade, que seriio 
appPovados pe lo Inspector Gera l, n5o podendo o numero de 
escravos de cada soc iedade exce\ier a mil e oi to, como qrdena o. 
AI vará de :1803. 

4, . ° Cada soc i ed~de co ntará pelo menos de vinte e cin!ll'l acções, 
não deven d(') exceder a cento e vinte oito acções, ind icado li mite 
no Alvará de :1803, determinando-se o nume ro des:tas pelo In
spector Gera l no ac to do esl.nbelec imento, segnncl.o ell e j ulgar que 
0s traba lhos a que se va i proceder pedem ma ior ou menor 
oapital. 

5. 0 Os tel'renos mineraes , que de novo se descobri rem, serão 
com preferencia conced idos á sociedades, como já oPdenou o 
mencionado Alva rá; ficando daqu i em cl iaute prohi bido ao 
Guarda-Mór das minas fnzer distribuição daqne ll rs te rrenos e 
das aguas corr-espondentes, sem pr ime iro o part icipar ao Inspe
ctor, que logo prooeclet'á aos exames neceso;ar ios e for mará a 
rei:pect'ivn sociedade no prazo de seis rnoles. E parn chegar á · 
not icia de todos, o lnspector, po r -ordem do Gover nad"r e Cap itão 
Ge nera l, manda rá pôr os ed itaes nas priur: ipaes povon <;ões, 
determinando o numero _do ncções e as cond ições deba ixo d<ts 
quaes se quer fOI'ma r uma soc ieditcle, segundo o art . 7'0 §i" elo 
Alvará, findo o qua l prazo, não estando a soc iedade estabe i13CJda, 
o Guarcla-Mór poderá faze r a distrib uição na fórma do costume, 
emquanto não se estabelecer a Junta Administrativa. 
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6." Quando o Inspector Geral houver pnrticipndo ao Guarda
Mór que poPção de terreno é preciso para esl<1bel ucrr uma so
ciedade, se procederá á medi(.'âo e demarca ção cl<lquelle terreno 
com marcos de pedra, e passará a competente Carta de Data do 
ter r,eno e elas nguas que for,em necessarias á sociedade ; e 
quando esta deixe de l,avrar o terreno n0 espaço de seis mezes, 
ficará a data sem elfeito, e se poderá distribuir a quem o pedir, 
mas com preferencia se darão aos :ti'Iineiros que á uma reconhe
cida expel'iencia na arte de minerar unirem maiores posses, ou 
maior numero ele escravos, sem que por motivo algum se pos
sam compvehender na referida repartição as pessoas ausentes ou 
os que não possuíam escravos, nei:n exercitavam a occupação de 
mine rnr, segundo o art. 6° § 1° do dito Alvará. E a respeito da 
quantidade e extonsão do terreno, se regu laní, no que for ·app li
ç,avel, [Je la disp0~ição do mesmo AlvHrá, no§ 39, 

7. 0 O descobridor dos terrenos mineraes que venham a ser 
cnncedidos a qua lquer Sociednde receberá em premio os lucros 
correspo11dentes ao va lor de uma acção, como se tivessem entrado 
com !Jlla para a sociedade. 

8. o Como o objecto pr incirml destas Sociedades cons iste no 
aproveitamento dos terrenos inuti lisaclos e no mellwramento do 
methodo ar.tual da mine ração, quando convier formar Sociedades 
para JavraP es!es terrenos, pertenpendo ell es . a proprietarios, 
que os possuam com titlllos legaes, ser:í int imado aos po.ssui
dül'es, por ordem do Governador e Capitão Genera l, que bajnm 
de esta iJe lecer serviços corresponclennes á extensão do terreno 
dentro de se is mezes, contados da da~;l da intimação, debaixo da 
pen11 de pe1derem o di reito que tinhHm á elle, ficando Jirre, em 
beneficio da Soc iedade·, que se propuzer lavra i-o, á qnal se pas-. 
sará a competente Carta do da ta, com declaração das aguas que 
foren1 precisas; reservando-se, porém, para o possuidor antigo 
os lucros cor respondentes ao V11lor de uma terça, ou duas terças 
pnrtes, ou de uma acçào inteira, conforme á r iqueza e ex
tensão do terreno. Se porém as terrns e aguas forem possuídas. 
por compra, herança, ou em premio de algum serviço, serf10 ava
liadas pdr pePitas pa sndo que s'·jn o prazo de se is meztls, e 
compradas por seu va i'Jr', uu se considerará este como fundo 
com que entra o propPietario para a sociedade, da mesma forma 
que sei'ia se e(Jecti vamente houvesse entrado com dinheiro ou 
escravos, segundo elle escolher, não perdendo comtui!o en lã o o 
direito de propriedade do teneno para o caso de ex tincção d<) 
sociedade. 

9. o Havendo· Sua Magestade mandado vir da Al lemauha, á 
custa da Sua Heal Fnenda, diversos mestres mine iros, com o fim 
de difl\mdir entre os seus vassallos 0 conhecimento dos tmbalbos 
das Minas, a alguns destes mestres perm rtt irá. 

Sua Magestacle que sejam empregados em benin~io das sobre
ditas Sociedades, sendo sempre pagos á custa da H.eal Fazenda: 
E para ser indemnixada dessa e mais out11as des,pezas, que ella 
fiz e I' em beneficio das sociedades, reserva- se-hão os luCI'OS 
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correspondentes ao va lor de uma acção ou de duas Acções para 
a Real Fazenda, segundo fôr a Sociedade compos ta do menor, 
ou de mais de sessenta e quatro acções. 

10. O Jnspector Geral estabelecerá os serviços, dirigirá· os tra
balhos e a construcção dos engenhos e machinas, 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 methodo, que sejam utilmen te ndministrados os 
fundos, havendo a mnior clareza na sua contabilidade, tudo fun
dado nos principias estabelecidos nestes EsLatutos, e convindo ú 
Administração e sendo npprovado pelo Governador, ficnrá ser -

• ~iJt_do o mesmo plano de regra para se observar impreterivel
• ménté, emquanto nã0 houver ordem em contrario. 

H. Esta Sociedade terá uma separada, q.Lw será comp"Osla do 
Inspector Geral, de um thesou.reiro pagador e de um OLl mais 
directo res dos trabalhos, conforme for a extensão das lavras , que 
se houverem de fazer; o thesoureiro pagador se rá nomeado por 
uma comrnissão dos socios á pluralidade de votos : os directores 
serão esco lhidos e nomeados pelo I nspector Geral, como pessoa 
competente que poderá julgar da capat;idade do individuo para 
este emprego, devendo um e outro set· appl'ovados pelo Gover
nador e Capitão General ; ouvindo a commissão e com a mesma 
formalidade serão demittidos quando servirem mal. Os feitores 
serão da escolha e nomeação dos Inspector, 'l'hesoureiro e 
Director. 

Haverá um cofre com tres chaves para arrecadar os fundos e 
lucros da Sociedade, o qual estará em casa do 'l'hesoureiro 
Pagador. 

Este terá uma chave, o Director mais antigo outra, e terceira 
tel-a-ha o Inspector Gr, l'al ou quem l]zer as suas vezes. . 

O 'l'hesoureiro Pagador passará aos socios um recibo do di
nheiro ou escravo de cada uma das acções, com que entrarem, 
e á vista deste lhe será dada ·.uma apo lice assignada pelos tres 
Administradores, os quaes tambem nomearão um Escrivão do 
'f'hesoureiro Pagador, para ter a seu cat·go a cscrip turação. 

i2. Logo que se acl1arem completos os fundos para uma So· 
ciedade, os escravos e tudo o mais que a ella pet"Lencet', serão 
de exclusiva responsabilidade dos Administradores nomeados. O 
numero dos escravos, que no estabelecimento da Sociedade si 
julgar necessario para os trabalhos que se houverem de fuzer , 
d.e.verá estar sempre completo, substituindo·se os que faltarem 
por outros, que a Administração comprará, tendo o CLlicludo de 
reservar sempre alguns fundos para es ta compra, e emc[uanto 
a não elfectuar, alugará os jornaleiros, que forem precisos, para 
que não se suspendam os trabalhos das lavras . 

13. Acontecendo que morra a maior parte dos escravos, de 
maneira que os fundos da Sociedade não cl1eguem para comprar 
outros, e não querendo os socios, nestas circumstancias, t;On
cordar em reformar as suas acções com a quantia neccessaria 
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para este ilm, neste caso se dissolverá a Sociedade, intervindo a 
autoridade do Governador e Capitão General; assim como no 
casu em que o Iospector Geral reconheça e declare que o pro 
dueto da lavra não poderá corresponder á despeza, que com 
ella se faça, então se venderá em hasta publi ca tudo o que 
exislir pertencente á Sociedede, para se dividir o seH producto 
pelos acc iooistas, que houverem entrado com dinheiro ou es
cravos, e o terreno ficará devoluto ou se en tregará ao proprie
tario , que cl'antes o possuísse, por titulo ele herança ou compra. 

:f.l{,. QLwndo o Iospector Gera l julgue necessario nugmentar 
os traball1os a ponto que não bas tem para este augmento os fun·· 
elos da sociedade es tabelec ida, nesse caso elle fará, juntamente 
os mais adm inistradores. e com a amoridacle do Governador e Ca
pitão General , uma exposição dos trabalhos já feitos, e que se 
devem fazer, assim como lias vantagens, que se podem esperar de 
um tal augmente de fundos, para ser presente aos socios, os 
quaes poderão reforçar as suas acções com o quantia que for 
necessaria, s~:; nisso concordarem; aliás se poderão admittir novas 
acções para preencher aquella quan tia, arbitranclo'· se, porém, 
neste caso ns sommas com que devem entrar os novos accionistas 
além dtl quatrocentos mil réis, l'lfim de compensar as despezas já 
feitas pela sociedade, e para poderem flcar igua lados nos lucros. 
O arbitramento será feito pelo Inspector Geral j un\amente com os 
mais administradores. 

15. Os accionistas, uma vez estabelecida a Sociedade, não po
derão retirar o dinheiro Ol.t esc ravos com que hajam en trado·; 
mas ser·lhes -lw permitticlo transferir as suas·arções a quem bem 
lh es parecer, endnssando as apolices, que tiverem recebido elos 
aclmiuistradores, fazendo, porém, logo pa rticipação desta transa
cção aos mesmos administradores; e ainda que as acções passem 
á outra pessoa por titulo el e venda,'penbora ou herança, não pode
rá o novo possl'l. iclor, .mesmo quando venham a pertencer á Real 
Fazenda ou ao juiz de orphãos, defuntos e ausentes, retirar as 
acções, sinão no cuso em !!JUe se di sso lva a sociedade, e só poderá 
ter direito aos lucros, que de taes acções provierem. 

ll 16. Querendo Sua Magestade animar o estabelecimento e pro
gresso destas sociedades, corno um meio de mel h orar es te impor
tante ramo da admini stração , e ele occo rrer ao extravio do ouro, 
Concedeni, estas sociedades a diminuição do Real Qtlinto, redtl
zindo·o ao decimo elo ouro que se extrn hlr, depois de dons annos, 
contados elo dia em que se principiarem os traba lhos de cada 
sociedade, no caso de se darPm as provas nece sar ias de que 
todos os trabalhos dnqnella lavra foram l'eitos pelo metiloclo scien
tifico e ct..m as mach inas e engenhos determinados. E para se 
proceder com segtlrança da Lleal Fazenda para a mercê e 
veril1caçiío desta graça, deverá a administração apr~sentat· os 
seus livros ao magistrado ·a pessoa, que o Governador e Capitão 
General nom ear para este exame, mostrando-se-lhe lega lmente 
quo todo o ouro que se ex trahiu, ou por lavagem ou por amai
gamação ou por fundição, nos anuos antecedentes, pagou o 
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Quinto, o qual haverá de pagar Lambem o que existir em cofre, 
quando fôr a graça conGedidn, e Tendo Sua Magestade concedido 
a referida mercõ, então se principiará a fazer nas casas .das fun
dições a reducção da Quinto ao Decimo do ouro que se extrallir 
pela maneira indicada neste artigo; sondo obrigada a adm inis
tração a mostrar todos os annos que não entrou na fundiç~o com 
menor porção de ouro do que tirou ela lavra no decurso dos 
annos sobred itos. 

17. No fim de cada anno se extrah irá um balunço demonstra
tivo do es tado em que se achatn os fundos de cada sociedade, H!im 
de que o Inspector Ge ral, de accõrdo com os ootros adtnini~tra
dores, possa determinar o respe~.:tivo dividendo, e será pnbli
cada este balanço pela maneint lJUe fàr mais conveniente para os 
accioo istas mandarem receber o que lh es toc!lr; sendo permitLido 
a qualquer socio exam inar os livros e dot:umentos de que se ex 
trahiu o balunco. Da mesma fórrna entregarão os administradores 
uma cópia do balanço e do estado de cada soc iedade no Governa
dor e Capiliio General, o qual fará participnçào ·disto á Secre'taria 
de Estado dos Negocias do Rei no, prOJJOndo ao mesmo tempo o 
que convier para os progressos da socieuade. 

18. Os administradores, feitores e camaradas, ou quaesquer 
empregados nos serviços das so.ciedades não poderão se r empre
gados em outro qualquer serviço militar, ou civi l, não sendo 
officiaes de so ldo. 

:19. Os ouvidores das comarcas, como superintendentes das 
minas, serão juizes conservadores destas sooiednues; ell es julgarão 
breve e summariamente as suas causas, devendo decidir quae.s
quer embargos dos trabalhos da mineração das sociedades. 

20. Para exacto cumprimento destes Est;Jtutos, e bem assim 
para a so lução de qualquer duviua qne se offereça, se recorr~rá 
·ao Governador e Cap itão General, o qual d:uá os auxilias e pro
videncias que forem .i ustas. 

Palacio do Hio de Juneiro, 12 de Agosto de :1817. 
(Thomaz Antonw Villa Nova Portugal.) 
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Concessõss Dara exvloração e lavra lle mineraes 

Ed~tm·do Oxen(ord.- Decreto de 16 de Setembro de 1824.
Concede-lhe permissão para minerar om·o e outros mineraes, 
mediante a organização de uma companhia. 

Jos e 1llexand1·e Cm·neiro Leüo.- Decreto ele 3 ele Maio de 1825. 
-Concede-lhe permissão para mine1·ar ouro e outros metaes, 
mediante a organização de uma companhia . . 

D. F-rancisco ele So ttz a Cotttinho.- Decreto ·de 29 de Julho de 
1825.- Concede-lhe faculdade para arrendar a sociedade de 
Eduardo Oxenford algumas das suas lavras e elas que pertencem 
ao Morgado de seu Irmão o Coucle de Linhares, sem embargo d!l
condição do decreto que instituiu aquella sociedade de comprar as 
lavras para os seus estabelecimentos. 

Dr. Jorge Schüch.- Decreto de 5 de Novembro de 1828.- Con
cede-lhe autorização para lavrar ouro, rnetaes, pedras pt•eciosas, 
mediante a organização de uma companhia . 

Conde de Linhares.- Decreto de 12 de Janeiro de 1830.- Con
cede-lhe permissã0 para organizar uma companhia de socios 
nacionaes e estrangeiros destinada a lavrar mineraes em terras de 
sua propriedade. . 

Esta concessão foi ampliada pelo Decreto de 26 de Março do 
mesmo anno, concedendo-se á companhia licença pa1·a minerar 
nas terras que de mais pudesse obter para maior desenvolvimento 
de suas operações. 

Joao dct Rocha Pinto.- Decreto de 22 de Abril de 1830.- Con
cede-lhe permissão para organizar urna companhia destinada á 
minerar em terras da P rovíncia. 

Fmncisco Gomes da Silva.- Decreto de 27 de Abril de 1830. 
-Concede-lhe Jilermissão para organizar uma c0mpanhia destinada 
a minerar em terras da Provi-iícia. . 



676 PROVINCIA 

Socieclacle de jjl[ ineração.- Decreto de 21 ele Julho ele 1830.
Approva a organização da sociedade formada por Eduardo Oxen
fot·d, o Marquez de Queluz e o Barão ele Catas Altas com a denomi
nação sup.ra . 

A lexandre J oão Karthley.- Decreto de 24 ele Julho de 1830 .
C,oncede-lhes permissão para organizar uma companhia destinada a 
minerar em terras ela Província. 

Samuel Felippe & Comp.- Decre to ele 6 ele Agosto ele 1830.
Concede-lhe permissão para minerar, ouro e outros mineraes, 
m ediante a organização de uma companhia . 

Joaquim J osrJ de SiqueirGt. - Decreto de 23 de Agos to de 1830. 
- Concede-lhe permissão pat•a mineJ•ar, organizando uma com
panhia . 

Jose il1 ar ia Velho da Sil'!Ja.- Decreto de 27 de Setembro ele 
1830.- Concede-lhe permissão para minerar, organizando uma 
Companhia. 

Dr. Jl ugusto F?-ederico Good?"iclge, Jo sd T~blly & C.- Decre to 
de 27 de Maio de 1834. - Concede-lhes permissão para organizar 
uma sociedade destinada a minerar as lavras elo Canclonga . · 

FTeeland Xe?" Colt ·ings & C .- Dect·eto de 15 de Setembro ele 
1836 . - Concede-lhes permissão para minerar, mediante a organ i
zação de uma Companhia com a denominação ele «Companhia ele 
Mineração da Província de Minas Geraes . >> 

Gus ta'!Jo Aclolplw Reye. - Decreto de 17 de Maio de 1838.
Concede- lhe permissão para organizar uma Compa11hia destinada 
a minerar nas terras q,ue demoram entre o Ribeirão dos P1·ados e 

. o lagar fl'onteit·o a C11pella de Sa·nta Rita. 

Bacharel Carlos Theophao B enedicto Ott oni .-Decre~o n. 3930 
ele 6 de Abril de 1867 .- Concede-lha permis3ão para explorar ouro 
e outros mineraes na comarca de Jequitinhonha . · 
. Es ta concessão• foi prorogacla pelo decreto n . 5054 de 23 ele Junho 

de 1875, e afinal revogada a pedido do concessionario, pelo Decre Lo 
n. 6081 ele 30 ele Dezembro ela 1865 . 
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Dr. Jose FrankZin ele Jvi assena e outros.- Decreto n. 4482 de 
26 de Fevereiro de 1870. - Conce:to-lhes permissão, por 90 annos 
para lavrar ouro e outros mineraes nas serras Negra e·· de Santo 
Antonio. 

Bachct?'el Ev aristo Ferrei·ra ela Veiga.- Doreto n . 4693 de 14 · 
de Fevereiro de 1871. - Concede-lhe permissão pa1•a lavrar metaes 
e productos chimicos no Município de Itajuba, 2a secção da es
trada de ferro D. Ped1·o II. 

Engenhei1·o Antonio· Paulo ele Jl1 ellv Ban"eto.- Decreto 
n. 4914 ele 27 de M·1rço de 1872.- Concede -lhe permissão po1·· 
50 annos para lavrar metaes e productos chimicos. 

Manoel Jose Fer1··eira B1•etas.- Decreto n. 53i7 de 18 de Junho 
ele 1873.- Concede-lhe permissão para explorar minas de estanho 
no Município de Caldas . 

Patt lino Lucia ele Lemos e Francis co ele li{ i?,ancla L eone.-
Decrato n . 5361 de 23 de Julho de 1873 .- Concede-lhes permissão 
para explorar ouro no Município de S . Gonçalo da Campanha . 

Por Decreto n. 5745 ele 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 ·citado Decre to 
n. 57,15, tendo sido pelo dect• eto n. 7506 de 20 do Setembl'o de 1879 
prorogado o prazo marcado na clausu la 2a para a medição e de
marcação das respectivas da tas mineraes . 

Esta concessão foi rivalidada pelo Decreto n . 8805 ele 23 de De
zembro ele 1882. 

Joaqttim Carneiro ele M enclonça, Anton io Pinheiro da Palma 
e T mjano Att,qusto Cesar Jl1 artins. - Decreto n. 5852 de 9 de 
Janeiro de 1875 . - Concede-lhes permissão para explorai' cal'vão 
ele pedra nos municípios de Itabira e Ponte Nova. 

Francisco R aymttndo Luiz do s Santos e Affonso Augusto Ro
drigues ele Vasconcellos. - Decreto n. 5929 ele 3 de Junho ele 
1875. - Concede-lhes permissão para explorai' ouro e outros mi
neraes no Muni cípio de S . José d'El-Rei. 

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto n. 6610 de 4 ele Julho 
de 1877, obtendo os concessionarios licença para lavrar pelo ele 
n. 6996 ele 17 de Agosto de :l l:l78, sendo pi'Orogado o prazo fixado 
p.ara a medição e demarcação das datas mineraes pelo Decreto 
n. 8803 de 16 de Dezemb1·o de 1882 . 
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Bacharel Jcsé Joaquim Fe1·reira RabeZlo ~Barão do Serro.)
Decreto n. 6161 de 24 de Março de 1876.- Concede-lhe permissão 
para lavrar ouro e ouh·os metaes nas terras do Rio do P eixe e 
S. Cyriaco, Município do Serrõ. 

Sebastião José Ferrei ra Rabelto e Bacharel Jose Joaqttirn Fer
?"ei?"a Rabello (Barão do Serro). - Decreto n. 6163 de 24 de Março 
de 1876.- Concede-lhes permissão para lavrat· ouro e ferro no 
legar denominaao Zagaia. 

Bacharel Simecío E stellita de Paula e Silva e M a.for Ilheqtdel 
Antonio Loureiro.- Decl'eto n. 6200 de 17 de Maio de 1876.
Concede-lhes permissão para explorar ouro e outros meta()s nas 
margens e praia do Rio Doce. 

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto n. 3057 de 26 de Ou
tubro de 1878. 

A ntonio Tava?"es Bastos .- Decreto n. 6213 d3 21 de Junho ele 
1876 . ...:.. Conce de -lhE\ permiseão para explorar ouro e outros mine
raes na fre g uezia dos Tres Cora ções c\ o. Rio Verde, Munici pio da 
Campanha. 

Jose Clernentino F ernandes ile Paula.- Decreto n. 2215 de 21 
de Junho de 1876.- Concede-lhe permissão para explorar ouro e 
outros metaes no Município de Araxá. 

Antonio Jo se el e Queiroz.- Decreto n . 6232 de 21 d·e Junho de 
1876 .- Concede-lhe permissão para explorar rnineraes nas suas 
fazendas Passatempo, Jacare, Patrocínio e Nossa Senhora da l\l ãe 
dos Homens, no Município de S . Sebastião das Correntes, 

Jo sé Fe?Tei1·a da Silva Pinto.- Decreto n . 6248 de 12 de Julho 
de 1876.- Concede-lhe permissão para expLorar mine raes no Mu
nicípio de Ouro Prelo. 

Esta concessão foi pt·orogada pelos }) f cretos ns 6974 e 7391 de 
20 de Julho de 1878 e 31 de Julho de 1879, o depois transferida a 
vi uva do concessionario, D . ELi za Bandeira de Gonvêa Pinto, peLo 
de n. 7787 de 10 de Agosto de 1880. 

E1·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 ele Almeida T on ·es .-Decreto n . 6505 de 1 ele Março 
de 1877 . - Concede-lhe permissão pam explorar ouro e outros mi
nei·aes na fazenda de Santa Luzia, Municipio da Campanha . 

Por Decreto n. 6767 de 15 de Dezembro do ·mesmo anno foi esta 
concessão ampliada a varios pontos do mun icípio, senlo conceJida 
permissão ao concessionat•io 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 aximo N og~teira Penido.- Decreto n. 6516 de 13 de 
Março de 1877. Concede-lhe permissão para lavrar ouro no rio 
Santo Antonio, Município de ltabira . 

Joaquim Rodr·igues de Jlfor aes Goyano.- Decreto n. 6924 de 
1 de Junho de 1878.- Concede- lhe permissão para explorat• mine~ 
raes entre o rib eirão da Cortezia e a cachoeira do Bemtevi . 

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto n. 7887 de 91 de No
vembro de 1.880. 

Por Decreto n . 8690 de 30 de Setembro de 1882 o concessionario 
obteve permissão para lavrar e transferir a concessão a Thomaz 
Dutfes. 

Gomes Fr·eire de Andrade Tavares. - Decreto n. 6927 de 8 de 
J'tmbo de 1878.- Concede-lhe permissão pat'a e::s:plorar ouro no 
municipio de S. Paulo de Muríahé . . · 

Esta concr ssão foi pt•orogada pelo Decreto n . 7780 de 28 ele Julho 
de 1880, tendo sido concedida permissão ao concessionario para 
laVl'ar pelo de n. 8952 de 7 de Junho de 1883. 

Leandro .Dupr e Junio?· e out?·os.- Decreto n. 7005 de 24 de 
Agosto de 1879.- Concede-lhes permissão para lavrar ouro no 
logar denominado Taperá, da f1 ·eguezia de S. Bartholomeu. 

Companhiacle S. JO'To d'Et Rei .=Decreto n.7126A de11 
de Janeiro de 1879. - Concede-lhe permissão para para explorar 
ouro no clist1·icto de Caeth<i. 

Por Decreto n. 7291. de 17 de Maio do mesmo anno foi conce
dida · autorização para estender os_ seus trabalhos ao Municipio 
acima referido. 

Pad?•e M anoet Alves Pereira.- Decreto n. 7:148 de i de Feve
reit·o de :1879.- Cencede-lhe permissão para explorar ouro na ci~ 
dade de Diamantina. · 



680 PROVINCIA 

Candido ele Olive-int F ·1·eiTe .- Decreto n. 7162 ele 15 ele Feve
reiro ele 1879 . --: Concede-lhe permissão para explorar mineraes 
no município elo Serro\ 

Josê Canclido ele Castro Lessa .- Decreto n . 7163 ele :t5 ele Fe· 
vereiro ele -1879. - Concede-lhe peemissão pat•a explorat• mineraes 
nos tel'renos ele sua propriedade no mlmicipio elo Serro. 

Pater a. Aelams e Joseph R. Pa?·t~·id,r;e . - Decreto n. 7172 de 
22 ele Feve.reiro ele 1879 .- Concede-lhes per missão para explorar 
ouro e outros mineraes no H.io das Velhas, na parte comprehe n
clicla entre a c idade ele Sabará e a . freguezia de Santo Antonio elo 
Rio acima. 

Permittiu-se pelo Decreto n. 7773 de 26 ele Julho ele 1880, que 
os conc essionarios estendessem os seus trabalhos desde Sabará até 
o Rio S . Francisco. 

Dr. De Wítt Clinton van Tuyl .- Decreto n. 7264 de 3 de 
Maio ele 1879 . - Concede- lhe permissão páea lavrar ouro e outros 
mineraes no município ele Castas Al tas da Noruega. 

Esta concessão foi pro rogada pelo Decreto n. 9272 de 6 de Se
tem bt•o ele 1884 . 

John Witson.- Decreto n. '7379 ele 12 ele Julho de :l879.
Concecle- lhe permissão para explorat' ouro e outros mineraes nos 
municipios ele S. José d'El-Rei. 

Esta concessão foi prol'Ogacla pelo Decreto n. 8759 ele 24 ele 
Ivlarço ele 1881. 

Associação B raz ileira el e Jl!I. ineraçlto. - Decreto n. 7512 de 11 
de Outubro ele 1879 .- Concede-lhe autorização para estender os 
seus trabalhos ás terras de sua propriedade no · municipio de 
Cae thé. 

Eductrdo L eite ele F1·eitas.- De.creto n. 7527 de 25 de Outubro 
de 1879.- Concede-lhe permissão para explorar ouro e outros 
metaes na freguezia elos Tres Corações elo Rio Verde, município da 
Campanha. 

Bernardino Sctlomeni . - Decreto n. 7708 ele 11 ele Maio de 
1890.- Concede-lhe permissão para ex'plorat• ouro e outros mi
neraes no rio Palmelia, eles ·Je a sua nascente até á foz do mesmo 
rio Sapucahy, nas proximidades ela cidade da Campanha da Prin-
ceza . · 

O concessionario obteve permissão para lavrar pelo Decreto 
n . 8781 de 25 de Novembro de 1882. 
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nfanoe ~· Jo se Ma1·tin s n.fo?·ei1•a.- Decreto n. 7774 de 26 do 
Jillho ele 1880.- Concede-lhe permissão para explorar mineraes no · 
municíp io elo Rio Preto. 

lJeneclicto ele A lmeida Torr·es , Jose da Silva jJ![attos e Ja
nuario ele PBa1·r·o s .- Decreto n . 7-824 ele 13 de Setembro de 1880. 
- Concecle: lhes p ermissão para explorar out·o e, outros mineraes no 
município da Campanha . 

nfanoel T,:motheo det Costa e o Augusto ele A lm eida To rres.
Decreto n. 7869 ele 26 de Outubro de 1880.- Concede-lhes per
missão para explorar ouro e oubt•os min erae3 nas se1·r·as da Onça e 
do P a l'à , rio de S . João e se us afflu entes nos municípios de Pitan-
gu y e P ará . · 

Os concessionarios obtiveram permtssao para lavrar pot• Decreto 
n. 8808 de 23 de Dezembro de 1882. 

Pad1·e Joaquim Jose Lopes.- Decreto n . 7914 de 23 de Novem
bro de 1880.- Concede ·lhe permissão para explorar mineraes no 
município de Curvello. 

A ntonio Al'Ves de Mo um . - Decreto n. 7931 ele 4 ele Dezembt•o 
de 1880.- Concede-lhe permissão para explorar carvão do pedra 
e outros mineraes no município de Ta manduâ, e na pal'ochia O.e 
Nos ·a Senhora da App arecida do Claudio, município de Oliveil·a, 

Fr·cmcisco ele P attla Oliveú·a e Chrispin iano Tava1·e s.- Decreto 
n. 8003 de 19 de Fevereiro de 18tH. - Concede-lhe pet·missão para 
lavrat· galena ar g·entifera na fazenda do Chumbo, no valle elo 
Abaeté. · 

Paulo Tavà1·es .- Decl'eto n. 8136 ele 18 de Junho de 1881. 
Concede-lhe permÍssão pat·a explorar out·o e outt·os minel'aes na 
Serra do Ouro Branco na cidade de Queluz, e nos arraiaes de Itave
rava e de Congonhas O. o Campo. 

F1·eclerich Hem•y B1·adg e J. Lafayette Ha~·ben.- Decreto 
n . 8160 de 1 de Julho de 18 i.- Concede-lhes permissão para ex
plorar ouro e outros minerae-- na freguezia do Rio ela Pedra, mu
nicípio el e Ouro Preto. 

L eand ro Francisco A rantes.- Dect•eto n . 8196 de 16 ele Julho 
de 1881.- Concede-lhe vermissão para explorar carvão ele pedra 
e outros mineraes no logar denominado Fogo do Fonseca, fl'e· 
g uezia elo Infeccionado, município ele MariaJ;la . 
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Ant-onio Leopoldo ela Silva Campista.- Decreto n. 8209 de 30 
· rle Julho de 1881. - Concede-lhe permiss ão para expl Jl"ar ouro e 
outros rnineraes no mu1:1icipio ele Ouro Preto. 

J oaqttim Alves de Souza Jll[ agalhães.- Decre~o n. 8242 de 3 de 
Setemb,·o de 1881.- Concede-lhe permissão pa ra explorat· ouro na 
area comp1·ehendida entra a serra da P edt•a B1·anca e .os rios ela 
Pedra, Turvo e S. Bernardo, município ele Christina,. 

Bachareis Jer onym.o Jll[aximo Noguei1-a Penido l ttnior e Agos· 
tinho M aximo Nogueir-a Penido.- Dect·e ~o n . 8248 de 3 de Se
t embro de 188:1.- Concede-l hes permissão pa1·a explorar ouro no 
arraial de Congonhas do Campo, Termo do Ouro Preto. 

Antonio Jos e Dias Basto s. - Decrebo n . 8352 de 24 de Dezem
bro de 1881.- Concede-lhe pe1·missão para. explorar ouro e anti
monio em S . João d"El-Rei. 

João d e L emos Pinhei~·o.- Dect·eto n . 8383 de 14 de J aneiro de 
1882.- Concede-lhe permissão para explorar minero.es no muni
c ipio de S. Gonçalo de Sapucahy. 

O concessionario obteve permissão paea lo.vra1· pelo Decreto 
n. 8537 ele 13 de Maio de~1882. 

Vale?"iano jll[ anso da C os ta Reis.- Dect·eto n. 8448 de 11 de 
Fevereiro de 1882. - Concede-lhe permissão para explorar ouro e 
outt·os min '.l raes na Freg uezia de Congonhas do Campo. 

Antonio Jo se dos Santos e Antonio de Paula Santos.- Decreto 
n. 8443 de 4 de Março de 1882.- Conced e -lhes permissão pat•a 
explorar ouro e outros minet•aes no leito do Rio elas Velhas, no 
Jogar denomin ado Pontal, Fazenda de Jaguara, município de Sa
bará . 

. Por Decreto n. 8957 de '16 de Julho de 1983 os concessionarios 
obLiveram permissão para lavrar. 

João Baptista de Castro. - Decreto n. 8547 de 6 .de Maio de 
1882.- Concede-lhé s pet·missão pa ra explorar ouro e mineraes 
combu~:~tiveis no município de Ouro Preto . 
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D. Umbelina Elvira de Figue it·edo, Antonio de Assis Figuei
?'edo, Jose Baptista de Fi,queirer.lo e D. Maria Olympia d e Fi
gueiredo.- Det.:t·eto n. 8662 de 9 . do Setembro de 1882 . - Conce
de-lhes permissão para lavrar mineraes nas te·rras de sua pro
pl'iedacle no municipio de Ouro Pl'eto. 

Permittiu-se por Decreto n. 8792 de 9 de Dezembro do mesmo 
anno que as datas Il). ineraes clr sta concessão fossem completadaa 
etn terrenos adjacentes á propriedade « Velloso >>. 

Tertuliano de Ara~tjo Goes.- Decl'eto n. 8769 de 18 de No
vembro de 1882.- Concede-lhe permissão para e:xplorar mineraes 
no Municipio de S. João Nepomuceno. 

Aurelio Vaz- de llfelto.- Decreto n. 8771 de i8 de Novembro 
de 1882.- Concede- lhe permissão para explorar ouro e outros mi
neraes no Municipio de Santa Barba r a. 

Albe?"tO da Silveira Lobo e Bacharel Jocio José do Jlf ante.
Decreto n. 8772 de 18 de Novembro de 1882. - Concede-lhes per
missão para explorar out·o no leito do rio Doce, até duas leguas 
acima, e uma abaixo da bar1·a do rio do Peixe, na altura da fazenda 
Maribondo, Municipio de Mariana. 

Franoisco Luiz Ba1·boz a da Cunha. - Decreto n. 8807 de 23 
de D'ezembt·o de 1882. - Concede- h e peemissão para lavrar linhito 
e explorar mine1·aes nas suas fazendas Gandarella, Mutuca e Capa
nema, Municipio de Santa Barbara. 

H enrique Edmund '' Renault e José Joaqttim Go1?çalves Si
mões.- Decreto n . 8845 de 13 de Janeiro de 1883.- Concede-lhes 
permissão para explorar ouro na fregue zia do rio das Palras, do 
Municipio de Ouro Preto. 

Cctrlos Gabriel de Ancl1-ade e B ento Antonio Romeiro Veredas. 
- Dect·eto n. 8%2 de 19 de Janeiro de 1883.- Concede-lhes per
missão para e:xplorar ouro na freguezia de . Santo Antonio do Rio 
Acima, Muncipio ele Sabará. 

Esta concessão foi pro rogada pelo Decreto n. 9333 de 25 de No 
vembro de 1884 . 

Alfredo Bandeim.--Decrato n. _8853 de 19 de Janeit·o' de 1883. 
- Concede-lhe permissão para explorar mineraes nos Munícipios 
de S. João e S. José d'El-Rei. 
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João Antonio de Lemo s Ho?·ta.- Decreto n. 8854 de 19 de Ja
neil•o de 1883 . - Concede-lhe pet·missão par a explorar ouro nos 
logares denominados Ressaca e Campo Grande, da freguezia de S, 
Gonçalo de Sapucahy, 'Comarca do Rio Verde. 

F'·rancisco M achaclo de R qzende Alvim .-Decre to n. S855 de 
19 de Janeiro de !L 883 . - Concede -lhe permissão para exp lorar 
carvão ele pedra no loga r denominado Mata-Cachorro, ft·eg uezia de 
Santa Rita de Sa. pucahy, t ermo de S. Gonçalo de Sapucahy, Co
marca do Rio Verde. 

J oc'to J t~lio Bicv-do de Alvarenga .- Decreto n. 8899 de 3 de 
Março de 1883.- Concede-lhe permissão para exploral' ouro, praba 
e outros minet·aes na freguezia de S. Mig uel e Almas de Arr·ipiados, 
Muaicipio de Viçoza. 

José Antonio de Almeida e Franci sco Gabriet F erre il-·a da 
Silva.- Decreto n. 8901 de 3 de Mat·ço de 1883 . - Concede-lhes 
p ermissão ·para explorar ferro nos Municípios de Bom-Successo, 
Lavt·as, Olivei t·a, Tamanduá e Formig·a. 

Edt{ardo G. Bonjean e Gbtilherme J ose da Costct 'Victnna.
Decreto n. 9241 de 5 de Julho de 188 il.- Concede-lhes pet·missão 
para explorat• ferro nos terrenos devolutas existentes nos mun,ici
pios de Itabira, Ponte Nova, Out·o Preto e Santft Barbara. 

Attg·usto Cezar Coelho S eabra e ottt?·os .- Decreto n. 9250 de 2ô 
de Julho de 188<1. - Concede-lhes J?ermissão para explorar ou ro e 
outros miueraes no lagares denominados Suassuhy, Municipio de 
Entt·e-Rios. 



PROVINCIA DE GOYAZ 

LIMITES 

Esta província confina ao Norte r.om as do Grão Pará e Ma
ranhão; ao Sul com as de Ma lo Grosso e Minas Geraes; ao Oriente 
com as províncias de Minas Gcraes, Buhia, Piauhy e Maranhão, e 
ao Occidente com <IS do Grão Parú e Mato Grosso. 

POSIÇÃO ASTRONO!I'liCA 

A latitude de Goyaz comprehende os pa rallelos de 5" 1.0' c 19" 
20'; !.1 sua longitude encerra o terrilorio entre 3• fW c 9• 58'. 

CLlMA 

o·cJima desla província é secco e muito saudavel. 

COMARCAS 

f,n CAPITAL 

Município .. . ................ . . . Goyaz. 

2." POSSE 

Posse c S. Domingos. 

3.3 niO PAUAN1Í. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AITaias e Taquatinga. 

q,.n RIO DAS ALMAS 

Pilar. 
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5. • MARAN.HÃO 

Município...... . . . . ... . . . . . . . . . . . Meia Ponte e Jaraguá. 

6.• IMPERATRIZ 

•. 

Santa Luzia e Flores. 

7."' RIO CORUMBÁ 

Bomfim c Pouso Alto. 

8.• PARANAHYBA 

Catalão e Entre -Rios. 

9.• RIO VERDE 

Rio Verde e Torres do Rio 
Bonito. 

10. CAVALCANTI 

CavaJc.anti e Forte. 

1.:1."' PAL111A 

Palma c Concéição. 

12. PORTO ll\1PERIAL 

Natividade e Porto Impe-. 
ria! . 

13 . BOA VISTA DO TOCANTINS 

Boa Vista do Tocantins c 
Carolina. 

f(!, , RIO TOCANTINS 

S. José do 'l'ocantins e Ara
guaya. 

15. RIO PARACAUPABA 

Santa Cruz e Villa Bella de 
Morrinhos. 

:1-,6. FORMOSA 

Formosa . 
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JAZIDAS MINERAES 

Abbade .- As minas de ouro conhecidas por este nome 
demoram na fazenda Cabeceiras, pertencente á cidade de Meia 
Ponte, da comarca do Bio Maranhão . 

Agua Quente. - Esta povoação demora 6i leguas pouco 
mais uu meuos distante da cnpital e cerca de seis da villa de 
Tralliras, perto do rio Jlilaranhào. Seu territorio é abundantis
simo em ouro. 

Angicos. - Este logarejo demora nas cabeceiras do rio 
Maranhão . .l:'o sue ferro de prime ira qualidade. 

Anicuns .- Povoação 1.2 leguas distante da capital, á 
margem direita do rio dos Bois. Possue no co nego de seu nome 
jazidas impor tantes de ouro, descobertas em 1.75:2 por um fais
cado r de nome Luciano, além de quatro pedreiras de ferro, ainda 
não traba lhadas, e uma de mica. 

Das jazidas de Anicuns extrab iram-se mais de 1.20 arrobas de 
ouro no limitado tempo em que funccionou a companh ia orga
nizada para a lavra das respectivas minas. 

A es tradü que seg ue para a Província de S. Paulo passa pelo 
centro da povoação. 

Anta.- Freguezia i3 leguas distante da capital. E' abun
dante em minas de ouro . 

Arraés.- Esta povoação, conhecida vulgarmente pelo nome 
de Amara o te, demora á margem esq uerda do rio dás Mortes, 
affiuen te do Aragu.<•ya. Possue minas de ouro que não foram 
ainda exploradas, como se vê de un1a memoria es<.:ripta por João 
Antonio Cctbral Camello, e do -Botei ro de viagem da me~ma 
povoação para os Martyres -. 

Arrayas .- Villa junto ao ca rrego Rico, na com arca de 
Cavalcanti. Em 1.790 descobri u-se uma jaziJa de ouro de côr 
parda, dando-se por isso a essa mina o nome de -Descoberto. do 
Ouro-Preto -; 

Doa-Vista.- Este monte demora no arraial do Pilar, que 
fica a lesnordéste do arraial de Crixás. Deste monte tiraram-se 
immensas ;lfrobas de ouro, e ta l era a abundancia deste metal, 
que houve tempo em que estiveram empregados n'essas lavras 
cerca de 9,000 escravos. 

Dórn-Fim. - Cidade da comarca do Rio Corumbá: Em 
1.7q,g, descobriram-se minas abundantes de ouro no districto da 
cidade. 
Cachoeir~.- Povoação cinco leguas distante da villa de 

Trahyras e quatro Tocantins. Em 1.736 Antonio da Silva Cordovil 
descobriu ali i minas abundantes de ouro. 
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Caldas .- Serra na villa de Santa Cmz, perto da margem 
do ribei"t'o Pari. Manoel Dias da Silva em 1.729 descobriLl as mi
nas de ouro que existem nessa serra, onde collocou um a cn1z 
pa1·a signal de semell)ante descoberra, gTavando na madeira as 
seguintes palavras: 'Viva El-Hei de Portugal! •· 

Calha1nares,- Este ribeirão serve de limite aos jul
gados cl r~ Pilar e Cri xás. E' riquíssimo em minas de ouro. 

Carretão.- Esta villa demora cerca ele 20 leguas dis
tante da capital. Possue minas importantes de ouro. 

Casca.- Ribeiro tributaria do rio Vermelho. E' rico em mi
nas ele ouro. 

Cavalcanti.- Dista esta villa cerca de 20 leguas do 
Morro do Chnpéo, 20 de S. Fidelis e 90 da capital. Possue mi
nas <~bundantes de ouro, que foram .descobertas por um tal Ca 
valcanti . 

C:ayatló.- Esle r io é riquíssimo em ouro. 
ChaiJada. - Demora es ta povoação e111 uma monbanha 

fertil, duas legnas ao norte da villa da Natividade, comnrca do 
Porto Imperial. E' abundante em minas de ouro de subido qui
lute. 
C~en1.ente.- Morro aurífero perto de Santa Cruz . Além 

de ser abundante em ouro, ex iste um cana l, feito pelo governador 
José de Miranda Vasconcellos de Sobral e Carva lho, apropriado á 
conduzi!' as aguas ele um rilJeiro para junto do morro, para 
facilidade da extracção elo precioso metal. 

As minas nunca foram exploradas, por ter fal lecido o encarre
gado do respectivo serviço, o que se prova com o seg·uinte trecho· 
de uma memoria escr ip ta pelo Padre Luiz Antonio da Silva e 
Souza : 

< Quiz auxiliar a mineração do morro Clemente, no districto 
de Santa Cruz, que é riquíssimo, ainda quo falto d'agua. Mandou 
o seu ajLldante rJ.e ordens, TIJomaz de So uz a, a ver o modo ele a 
in troduz ir, o 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 se ava liava na despeza ele 5.000 oitavas cle·onro. 
Animou a entrar neste trabnlho o alferes Pedro Rodrigues de 
Moraes, que adm inistrava 300 pretos; mas, logo no principio, 
adoeceu est~ de uma bmaligna, c com sua morte ninguem se ani
mou a con tmuar. ' 

·cocal. - Povoação entre Agua Quente e Trahyras, cerca ele 
60 leguas ao Norte da Cap1tal. As minas de ouro que existem 
nessa Jocaliclaele foram descoiJert:1s em 1749 por Diogo de Go n·vêa 
Osorio, o qual em um só ·anuo colheu i50 arrobas elo precioso 
meta l. 
Con.cei~ão.- Villa ao. Norte do rio das Palmas, i20 leguas 

ao nordéste da capital e :l5 distante da Na~ividade. Em i74I 
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f.oram descóbertas as importantes minas de ouro que ex istem no 
ter r i to rio da vi lia . 

As ma is importnntes minas ex istentes nessa vi lla são. as 
conhecidas pelo nome de Cajazeira. 

Coau~os.- Povoação no di5tricto de Santa Luzia, cerca de 
60 leguas distunte da capital. As minas ele ouro que éxLLem nessa 
loca lidade foram descobertas. U() meiaclo do seculo passado . 

·cr.ixás .- Villa ao Norte ela capital- Dom ingos Rodrigues 
do Prado foi quem em 1726 descobriu, no rio daq-uelle nom e, ns 
minas ele ouro que alli existem. 

A vi lia está assente sob re o moera de S. Gonçalo, na serra da 
Pedra Furada. 

Descoberto .- Lagõa distante sete leguas pouco. mais ou. 
menos da povoaQão de .Muqucm. Existem aguas mineraes no dis
tricto de !VInquem, cujo rio v a i desaguar no que é conhecido 
pelo nome de Crixás. 

Douro.-Aide ia de Indios fundada pelo Conde dos Arcos, dis
tante 30 leguas pouco mais ou menos ela vi lia da Natividade. 
Possue importanlissimas minas de ouro. 

Ferreiro.- Arr<:~ ial assente na confluencia do rio de seu 
.nome com o Vennelbo. BartholomeLl Bueno da ·siiYa descobriu 
· em 1(W0 as minas ele ob.ro que se co contram nessa lot~a lidade . 

Fundão.- Nesta localidade ex iste uma · abundaotissima 
mina de ouro, descoberta em i770. A povoação do Fundão 
demora ao sul ch capital d fl::tssa por ser diamantino o seu 
LerriLorio. 
Jarag·uá.- Manoe!-Itodrigues Thomaz foi quem em 178i 

descobriu es te rio, achando muito ouro á flor da terra não só 
rio seu leito, como nos terrenos adjacen tos . 

Lagõa dias SaUnas.- Negla lagõa, sendo presidente 
da província o Conselheiro Caetano Maria Lopes: Gama (Visconde 
de !Vlarmguape), cncontrou·se uma perola coin o peso de 5 
·grãos . 

Manoel! Allve§.- Este rio foi descoberto em 1728 · pelo 
sertanis tn do mesmo nome. Nas cabece iras eles te rio, existem 
abundanlissimas minas ele ouro. 

O rio Manoel Alves clesag11a no Tocanlin ·. 
l\'1'aranhão. - Povoação no rl istricto de Trabyras, sobre a 

margem esquerda do rio crua lh e deu o nome. Tanto no terri 
Lot·io da povoação, como uns margens e leito do rio existem ja
zidas import~n ti ss imas de ouro e outros metaes. 

Matança. - Este r,ibeirão demora nas immediações do 
ribeirão do Carmo e da povoação de Porto Real . Passa por ser 
a mina mais rica de ouro qne lema provinda. 

44 
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O nome de Matança provem da grande mortandade, que os 
indios Chava.ntes fi ze ram nas pessoas que trabalhavam nessos 
minas . 

. Meia :B:"~>onte.-Cidade, cn beça da comarca do rio Maranhão, 
JUnto a das Almas. 

Na fazenda Ca bece iras existem as minas de ouro do Abbade ; e 
nas dos Borges e Po(yoras, salina e f a quali dade · 

Muquem. - Povoncão á lés te de San ta Rita e da vi ll a de 
Tocant ins. An tonio 'dn Silva Corclovi l em 1736 descobr'iu minas 
de ouro abundantiss imas nessa local idade. 

Morro do Chapéo .- Povoação distante da cap ital cerca 
de 100 leguas e 7 da vi li a de Arrayas . Possue riquíss imas minas 
de ouro,. descobertas em 1.769 . 

Nathridade .- Villa arredada ela capital cerca de 1n0 -le
guas e 2 elo rio Luiz AI ves. 

Manoel Hodrigues ele Arauj o descobriLl em 1734, as minas de 
ouro que exis tem nas circumvizinhanças ela vil! a. 

Ouro ~Fino.- Povoação di stan te quatro lcguas da capital . 
Possue ouro em varias pontos da povoação, e sa li tre em uma gruta 
proxima. 

Ouro Pôdlre.- Povoação no districto ele Arrayas·. l~m 
1784, descobriu-se um vieero ele ouro de côr escura nessa lo
calid:lde, razão peJa qual passou o ouro a ser conhecido por 
aquelle nome. 

Piedade.- Esta·povoação estú assen tada sobre o carrego do 
Congue, 1.2leguas distante de Amaro Leite, no r umo de noroéste. 
Todo o terreno é riquíssimo em ouro e outros metaes preciosos . 

Pilões. - Povoação na es trada que vae para Cuyabá. Minas 
de ouro e lavras abnndantissi mas de diamantes foram descobertas 
nessa localidade por um tal Bartholomeu Bueno da Si! v a . 

Pontal.- Freguezia sobre o carrego Lnvnpés, proximo á 
margem. esquerda do ri o Tocantins, 1n0 leg-nas pouco mais ou 
menos ao Norte dn cap ital, e 1.00 ao SLl l da vi ll a de S. Jo5o dn 
Barra. Em Lodos os I;ibeiros que desagnnm no Tocan tins existem 
jaz idas ele ouro . As lavras do ribeirão da Malan(;a, que lhe ficam 
proximas, passam por ser as mais ricas da província, mas es tão 
abandonadas, por causa das correrias dos índios selvagens. 

Principe .- Es la povoação disLá do arra ial da Conceição 
cerca de se te .leguas, e foi fundada em 1770. E' ri.r]uissima em 
minas de ouro. · 

Distante da povo<Jção uma Iegua , existe uma pyramide ele 
pedra da al·tura de 40 braças, sobre um morre conhecido pelo 
nome de Moleque. · 
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Rio dos Bois.- Este rio engrossa com suas ag'uas o 
Anicuus e va i .i untar-se com o Tunro. E' muitíssimo rico de 
ouro. 

Rio <f.::Iaro. - Povoação 2,0 leguas a ócste- udoéste da 
cap ital. Nus cabeeei ras do rio deste uome existem jazidas de 
ouro c lavras de diamante, descobertas em 17!~0 . 

Salinas. - Lagon nas adjacencias dos rios Claro e Ara
guaya. O na turalisL<l' Castelnau a!lirma ter encontrado perolas 
em certos mottu~cos da dita I:.1goa. 

Santa Cruz. - Villa na comarca do Rio Parnnhyba . As 
minns de ouro existentes nessa vi ll a !'oram descobertas em 
17:29 por Manoel Dias da Si lva. 

Nns smts immediaçjjes encontra-se um monte conhecido pelo 
nome de Clemente, muito nl.JutH.lante em ouro, e no antigo ca 
minho que segue para S. Paulo uma 3B tTa de pequena altm' a, 
onde ha enxofre, a qual, fazendo ponta com o rio Corumbá, 
seg ue para o Norte, formando um circulo, que vai terminar nas 
antigas minas da mesma vi ll a. Esta serr<t é esca lvau a, de modc. 
que se ve sobre o sólo uma hel'va verde : nascem ao pé. para 
a parte do occidente, em unias cav id ades, tres olhos d'agua, 
clous fl'io s e um quente ; encorporados estes com outros , que alli se 
vão rr.unindG, formam Urtl ribeirão de 12 braças de largura; 
esta agua de noite é tão quente que esca lda e de dia é 'morDa. 
B.eco lh e-se o ribeirão no r io Corumb<.í, quatro Ieguas distante da 
sua nascença. 

Sant.a Martba. - Serra á susudoeste da serra Escal
vada, ms adjacenci<t s elo ribeiro Fundão . Uma riquíss ima lavra 
diam:mtina, descoberta em 176,0 nn s margens e Jeito do rio Claro, 
que lh e fica proximo, está por ser exp·loradl]. 

No r io existem Lambem minas de ouro important íssimas. 

Santa Rita.- Esta povo~ção está distante de Trabyras 
seis l egu~ s e acba-se assente junto ao rio de seu nome. Todo o 
di stricto é mui rico em ouro, o qual no temfiO das chuvas se 
acha nas ruas . As minas r1e Santa Rita foram descobertas em 
1736 po r Antonio da Silva Cordovil. 

s. )<'elix. - Vil la na comarca de Cava lcanti, proxima ao rio 
de seu nome e.do Mnranhão. Poss ue importantes jazidas de ouro 
no primeiro dos mencinac1os rios e nas cabece iras do Tocantins. · 

S . José. - Este arraial Oca proximo á 1)0voação de Santa 
Rita e nas vizinhanças cb Cachoeira. E' riquíssimo em minas de 
omo, que não são aproveitadas por falla de braços. 

Serra dos Crystaes.- Esta serra demora no 11rraial 
de Santa Luzia. E' abundante em cr ys taes brancos, nmarellos c 
vermelhos. 

I 
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Serra Dourada.- Esta serra é uma continuação da 
que existe ao sul da eapital. 

Possue abundantes minas de ouro, que ainda não foram explo-
radas. · 
. Tesouras.- Villa 12leguns pouco mais ou menos distante 

de Santa Hila, e 26 da capital. Possue minas de ouro almndan
tissimas, descobertas em ~ 1755, quando gnvernador ela província 
D. Alva ro Xavier Botelh o, Conde de S. Miguel. 

Torantins.- Villa ::í margem esquerda do rio Baca lh úo, 
duas leguas distante da de 'l'rallyras, e oito da margem esquerda 
do rio de seu nome. 

Possue abundanti~simas minas de ouro descolJet·tas, em 1736,, 
}JOr Antonio de Souza Bastos e Manoel Rodr igues Thomaz. 

Trahyras.- H.ega es le r io a villa de seu nom e, e junta- se 
com o Maranhão, abaixo della. E' abundante em minas de OlHO, 
que não têm sido exploradas. 
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A PPEN DICE 

1\'Iine ralo g-ia. 

« Ouro, diamantes, crystaes, granito, pedra calcarea, mineraes 
de ferro, lousas, salgemma, diversidade de argillas . • 

(.~ianocl A/fl'CS ele c,~sal,- C()ROGRAP il iA Rl1.AZlLICA . ) 

« Ovro, diamantes e pedr11s preciosas, crysta es pt·imorosos, 
pedra calca roa, mineraes de ferro e out.ros productos , O vasto Ler
ritorio da província, em grand e parte quasi desconhecido, prec isa 
de ex pl orD çno scientill ca, que derram e luz sobre seus tbesouros 
ainda ignorados e muito provavelmente P.reciosiss i mos. )) 

(.Joc~qw:m 11fcmoel ele lltfc~cedo .- COROGRAPIJLI. DO BRAZlL . ) 

• Esta capitania é talvez a.unica do Brazil que tem a especiali
dade de conter em seus limites, al ém de muitas minas de omo, 
a3 melhores matarias, muito ferteis campinas e dons grandes 
rios navegaveis, que lhe oJl'erecem uma communicação facil com 
a do Grão Pará. · 

E' verdade quE' as minas têm experimentado consideravel deca
dencia desd e muitos annos . As conhec idas, por se acharem can~ 
çadas, dão já muito limitados interesses, ou, para melhor me 
explica r, o pequeno numero de escravos que ha na capitania não 
permitle o es tabelecimento de serviços mais custosos e adaptados 
á sua natureza, para se tirarem aquellns utilidades que ainda 
pod eriam offe recer-nos. 

QLlanto , porém, ás minas alé agora por descobrir, mas que 
muito bem fund amentadas opiniões indicam a sua existencia no 
centro des te vas to conLinente, têm obs.tado a sua exploração: em 
primeiro laga r o geni o pouco nctivo, e sempre inclinado ao ocio 
dos JJrazileiros, especialmente dos habitantes desta capHania : em 
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segundo logaros infel izes r es ul tndos e grandes cl espezas, qu e ti
veram os u ltimas cl escob ri clo re ·, entre os quaes se fuz menção de 
um Bu lilões, natur:il do carrego ele Jaraguá, que inte iramente 
ficou :J rr uinado com. toda a sua J'am il ia, cl isS iJJanclo nas mas in
ateis tentatiV <JS um co nsicleravel pntrimon io, que lhe hav inm dei
xado seus antepas::a clos; sendo es tes mot ivus nsstís pocl ero~os 
para se não arr iscaren1 ou tros ex plOI'atlores nos mesmos in fe
lizes descobrimen tos e trnba lhos asperos e perigosos, o QLlfl sem
pre serviu pa ra intim id ar a po1·os em qu ém C'Onco rrem as circ um
stancins de um genio cx tremam ante frouxo , e de ternper11mento 
o mais fleugmatico. 

O novo çlescoberto dos Anieun s oiferer.e, corntuclo, uma grande 
r esa rça a estes povos, e nell a tem co ll oc~d o (não eu, mas sim os 
enthusiastas da mine rn ~,;ão) as mnis conso ladorns. es pera nças do 
futuro mel il oramento des ta capitan ia . O .i uizo qu e en tenho for 
maclo sobre as ditas minas, n h istor in do se u descobrim ento e 
diversa:: adm inistrações .que tên1 tido, cousta r. iio á V. Ex. . das 
minil8s infiJi·mações para n côrte <;om as cl[lla ;; de 12 de Fevere ir.o 
e de 24 el e Julho do !J resente ann11, e de mu.itos an tros pa peis 
avulsos conce rn entes ao mesmo obj ecto, que se r,ão nprese ntacl.ns 

· a V. Ex. . pelo digno ~EH:re l a r i o des te g·overno , Jo.sé Amando ele 
Gre.bou, querendo V. Ex . exa rn in ;tl -os . Do miuister io nfl0 ten ho 
reeeb ido ord em alguma pertencente á arlministração d<IS minas, 
afó ra o alvará el e 13 de M:1io de 1803, que se guarda nesta se-. 
cretaria e que ainda se não deu execução , como sení notorio :1 
V. Ex . • 

(Aiw ·,tnez ,zc PrrJm r.b . - rt~>:L A'l' OR I O no ANN O JH: :1800. ) 

• Ouro, prata , plat ina, cobre, ferro, antimon jo, enxofre, s<dit re, 
sal, pedra elas tica, basalto, mai'm ore, cry;; ta l, v idi:D.....:de...Mosco.Yi.a,_ 
molybcl ene, d inm an tes, rn !J i ns, agnt l1 as, <.;O I'iJ I i nas, pedel'O ei t· ns, 
granadas, pingos d' a gL~ a, Lopazios . Dizem qu e se tem cncontn1dn 
al5uma s esmera ldas , magnete, ped ra c<li ea rea, granito, pedras ele 
nmo lar, vitrio lo, ami<Jnto, diversas· qna lid ades de nrgill as, c· 1SO
l ithas , snr llyt·ns, ametllystas, pedra sa bão el e diltereqtes côres, lfl 
bat inga-e õu'tros .» 

(/~Cb?f1?1711dO .JosJ rltt C u.nhGb j)fcbtlOs.) 

COMAHCA DE GOYA Z 

.; A miner~ção é a pecl r'n' de toque do ma inr n um ero elos hab i
tantes clu ·co marca de G0yaz. Entre ell es todos , apenas existi r:ão 
cem twrn ens, que p·ensem que a min eração por si só niiu póde 
fnzet· feliz esta comarca c que a agr icul'lura é prefer ível e de 
van lugens mui super iores tí minei·açiío. A sôde do ouro J'oi causa 
~a descoberta de Goyaz e il espevança do oqro tem. siqo a caqsa· 
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de sua nlina. As riquezas prodigiosas, que cobrinm a face da 
terra na época da descoberta d ~ proviu()ia, attrahi rnm a Goyaz um 
immenso numero de aveutmeiros , que, ou se arru i nav<~m abso
lutamente por uma d i s s ip t~ção li cenciosa on reg ressavam ás 
terras do seu nascim ento C<lrregados de generos preciosos, dei
xando na província de Goyn, como uni cos monumentos, que 
altestorn a stw antiga gloria, as imm ensas excavações, que se en 
contram por toda a parte . O ouro tirava-se da superfi cie da terra 
:i s anobas e ás nrrobas se encaminhava para Portugal, e de lá 
para toda a Europ1] e para o Oriente. 

Os arra iaes de Ferreiro e do Ouro-Fino, Bom fim, Ant3, Santa 
Hita , Pi lar, em conclusão, todos o~ arraiaes da província e a ci
dade capita l dell a foram levantados nos Jogares em que mais 
ouro apparecia; foram po1roados por muitos milhares de tnlba
lhadores e negoci antes, que depressa exhauriram o metal que pa
recia vegetar ou sahir das entranhas da terra. Devia chegar o 
tempo, em CJLle a mãe commum dos homens se arrependesse da 
sua prodi galidad e on se cansasse de apresent<lr tantas riquezas 
óquell es que, IJem lon·ge de a ben eficiarem, d"emornvam -se no 
th ea~ro d<~ suu feliz ventura emquanto não se locupletavam ; 
eJla fez -se mais escassa; obr igou os homens a trabalhos mui se
veros ou re i-os des istir das emprezas a qru3 se haviam ent regado. 

Com dfeito, os annos de i764 c se g·nintes foram e tem sido 
annos divertioS dos que haviam de()OtTido desde a descoberta da 
província. O omo diminuio, as fabrictl S clesetiCaram ·se os tra 
balhos ex: ti.nguir:1m- se e os habitantes de Goyaz sentira~ a mão 
ferrea da desg-raça ir pesando sobre suas cabeças. Endividados 
com a razenda publica, com as praças de commercio de beira
mar, com o juizo dos defuntos e ausentes, com o cofre dos orphãos 
e com_os particulares que . os haviam acreditado, perseguidos 
pelos mexorave1s agentes _Qscaes e pelos seus credores particu
lares, elles v1ram-se despoJados elas suas ephemeras riquezas e 
reduzido s repentinamente á ultima in. rligencitl . 

A mineração em gTosso cessou de uma vez, e apenas ficaram 
na província Hl guns faiscadores, que ainda es peravam encontrar 
o ca ldeirão do Anhanguera otl os encantados lVIartyrios, em que 
w etend1am achar a terra transfurrnada em mel.tles preciosos . 
Neste estado se conservaram a mineração e o,c; mineiros da co
marca de Goyaz, ·quando o acaso l ermittiL1 que no l o g~n· em que 
agora existe o arraial de Anicuns se descobrisse uma pedreira 
riquissim amento recheada de ouro . Dizem, que u:m antigo ro 
teirojá ind icava esta aurífera pedreira, mas que todas as dili
geneias feitas para se encontrai' !'oram baldadas; o acaso pôde 
mais do que as diligencias, e cste.ucaso deu motivo á concur
rencia de immenso povo ao novo d%coberto de Anicnns, que 
serviu de sepultura tl muitos centenures de pessons, emqu:mto 0 
Jogar não [i co u ma is culti v:Hio e liv re, da infec('ão d ~s ngn3s es ta
gntldas. Aconteceu o ach ado da pedreira de Anicuns em dias de 
Marco elo nnno de 1.809, sendo governador e capitão general 0 
Conde de Palma, D. Francisco de Assis Mascarenhas. Os novos 
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mineiros leva ntaram casas, consfruiram ig-rejns, frzernm machinn s, 
e tirnrnm riquezas nvu lla das em qu ro de rl8 quil:rtes. Toda esta 
fortuna não melhorqu os interesses dos habitantes de Goyaz .. O 
ouro arrancava -se em Anicuns e corria parn o . Rio de Jane iro. 

A pedreira estava disposta em prego, isto é; peqJend icular
moH•te ; fez-se grande eKcavação, profunclaram o poço ; cl es·
ceram -abaixo do ni;vel de todos os Lenenos adj ~centes , e por isso, 
aocumulanclo-se ou acud indo immensa ug ua no poço e não se lhe 
podendo dar esgoto por um rasg5o, viram-se obr i goclo~ a trabalhar 
com rosarios . A profundidade do poço c o crescinJ:enLo quas i re
pe11t ino das aguas desanimavam os mais . innrepic1os, e os tra
balhos de Anicuns iam se i' abandonados, qHando chegou o 
governador e capitão gener·a l, Manoel lgnacio de Sampaio, qt1e, 
conhecendo perre·itamente a miseriu a .que se achava reduzida 
<• provin cin, e sobre. tudo a falta de meios de suppri•r as cles
pezas publi.cas, ptopoz -se metler mão ao esgoto , e á continuação 
das r,xcavacões, para com o soecorro dos quintos de euro desem
pelJhar a jlinta da fazenda . Para es te fim esLaiJ eleccu -se tlrua 
compan hi a·de minef'açãu no anuo ele 1821, co jo rondo cons ist ia 
em 256 acções compo s~as de Hm escravo vestido e ferramentado, 
e 12#80Q em dinheiro, cujo numero de acções nfto se com -
,pletoü, en~rando só M. . 

Como, porém, fossem necessaTias ml'liLas ag.uos para fnzer labo
rar as machinas de esgo to , deliberm:am es agentes dn companhia 
continuar o reg<Jt ou valia, que troll!xesse ag ua elo riu dos Bois 
ao poço de AuicLms. Este trabalho era vio l.ento, em razão elo dis
tancia de seis leguas ele uma a outra extrem idade da cortndnra. 

lYietteu-se, com eifeito, mão ao traba lho , e construíram um hi
came OL1 aqLleclucto ele madeira por cima de um vali e que separn 
dons mont13s por onde a agua deve passar. H a quem ageure 
mal destes trabalhos, a que chamam· inuteis e clespencliosos; o 
certo é que os socios esbão desanimados e quasi perderam as 
esperançtlS ele um feliz resultado. 

Na provincia de Goyaz ainda existe muito ouro, mas a ex
tracç-n·o delle é mui dil:liculto:: a, porque ordinariamente se e.n
contra em Jogares seccos em demasia ou em outros sobremaneira 
nbundan tes de aguas. E ' por isso que se diz que em Goyaz não 
se tira ouro por haver agLla de mais OIL1 agua de menos: A falta 
de chuvas sécca de tal fôrma os rios e cor regos, que os minei-ros 
ncbam -se obrigados a suspenclrrem os seus trabalhos; a nhuu- · 
dancin ele aguas não permiHe promptos. esgotos; não ba ma
chinas fortes, nem meios ele se porem e1n" ação; faLtam escravos 
·para os traballlos, e, portanto, conhecendo lodos que as entranh·as 
da terra estão mui J!lrenpes -.cle metal, ::ICbam -se reduzidos ~o 
es tado ele Tantalo, sequioso junto á torrente do. liquido crys
tal. 

No districlo de An ta existem poços donde ha poucos anQ0S 
se extrahiu mui to melai precioso. 

No Bomfirn acha -se assentada uma roda com que pretendiam 
~rabalhar, e não o Lêm feito por falota ele chuvas. No Pilar con-

• 
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strui ram um grande bit:ame para levarem ~gua á r icas ped reirvs 
dCis montanhas denom inadas Moquem, mas perderam o tempo c 

.o dinheiro, em consequencia da escassez das ag-uas . Em Crixás 
::liucla tiram algum ouro no tempo das chLWfiS; no·s r ios do .Peixe, 
Corumbá, Claro, Cuyapó e outros traba lha m po ucos faisc_adores; 
em conclus:Jo no dia de hoje acha- se a mineração de Goyaz re
duz ida a qLws i nada, e ta lvez em toda a comarca se não extraiam 
duas arrobas ele ouro por anuo. 

Não é só á fa lta do meLai na superficie da terra (como apparecia 
em quant idad es prod igiosa · no tempo ant igo) que se eleve 
attrihu ir a diminuicão dos trabalhos das minas c dos r ios; não 

·_ é á ~bundancia ou á fa lta absoluta da agua que devemos illlpulat· 
a decacle ncia das lavras : é a pregutça dos l10mens a cama pri
me ira do abandono das mi nas . Os escrav0s acabaram pe los mot ivos 
que apontare i quanuo trata r da pop ulação; os homens li vres não 
querem traba lbn r para não se parecerem ou para não se confun 
direm com os esc ravos. Lembr;1clos das anL i ~· as riquezas elos sem 
maiores, ~abeudo que ell es possuíam c traba lh<lVtlill com esc t'aV()S 
c que os hom ems ti nes não se occu pam elo duro serviço ela 
mineração, conservam -se em npaLhia e ociosidade. Ela hem poucos 
homens livres de nasci!lleuto .que traba lham em lavras sêccas 011 
nos rios: os escravos, ou alg-um prelo ou pardo liberto são os 
que porventura e em numero mui diminu lo extrah em o pouco 

· melnl que appa r eco ; e é LZío desg-raçada es ta gente, q Lii3 para dar 
pasto á su~ moi lesa ou oc iosidade, não LralJa lham emqnanto lho 
llurnm algumas oitavas ele ouro qur. tiram . 

Para se fazu idéa dn escasse~: do ouro no tempo presente, 
IJnsLa dizer que o jornal uc meia oitava ou tres quarlos de oitava 
po t' s eman~ cons i cl~rava-se vantajoso na comarca ele Goyaz ; au
L i ga m ~n t e o menor JOrna l era uma oitava; mas ag-ora, em conse
quencw da escassc_z e da fl'l'anclc sabida, que tem nos portos de 

·ma r, paga-se a ·la500 por 01tava, e tem chegado a vender -se a 
1#600, 1~~700 e MSOO. 

A maior parte elo ouro, que se extrae passa por alto pa ra 
fóm da proviucia; e se o goveroador ·Mnnoel Ig-nac io ele Sam
pa io não tivesse ordenado a admissão elo bil hetes em itt idos pela 
junla da razcncla em pagamento das div idas antigas, uão encon
traria uma só oitava na easa da fund ição ele Goyaz. 

Alguns homens sisudos da província tiveram ta len to p~ra 
abandona rem :'1 mineração ~~ app li carem-se á ag-rieu ltnn1. 1\ s 
suas di ligencias têm sido cerc~das pe lus mais fe li zes snccessos , 
e estão ago1'a obser·vando que as verdadeiras minas ele Goynz são 
as roças ele mil ho,· re i.i ão, arl'oz e a criaçiío ele gado; mas são só 
os ilomen·S sisudos e ele tHJento que assim discorrem e assim pra-
ticam . · 

Os ma is es tão :í espre ita sobre a mineração; esperam ainda 
enr iquecer por ella, c entretanto vivem ociosos, sem traba lharem 
na ag-r icultura c sem cuidarem naquil lo, que cll es repu tam 
fon te ele todas as riquezas e nnico oiJjectu da sua ambição glo
riosa. 
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A com:nca de Goyaz ainda poderia tirar muiLos recursos da 
min er~ ção; companllias ele mineiros deverão es tabelecer-se em 
cada julgado ; .os homens livres e os escrciVOs, fJLle não forem 
absolutamente necessari os á ngricultur:.J e no comm ercio dever ão 
ser conviclad.os a extrabir ouro. Em uma lH·ovincia cent1·al como 
a de Goyaz, em que os ca1·retos dos generos têm chegado ao 
mais <J II o ponto , em que o aluguel de uma bes t:.J clesde o Rio de 
Janeiro até á. cidad e de Goyaz monta ao val or real da mes ma bes ta 
(eu paguei a 38/,lOOO e outros pa garam depois a 381'$400), em que 
não ha numeraria em circulação, em que é mui dilli cnltosa a 
exportação dos eJfeitos criados no paiz, u minera ção sem duvida 
ajuda muito á prosperid <1de d0 comm ercio, pois que em um 
pequeno volume se conduz o valor de numerosas cargas. 

Para ~nim a r, por.érn, os mineiros e para dar interesses ao Es
tado, será util aboli!' o dii'e ito do quinto e pagar aos mineiros, 
nas admioistruçôes da fazenda o ouro pelo seu intrínseco valor, 
jsto é, pelo sen toqu~, segundo a es timação qae tiver nas praças 
do comrn ercio. A na ção ou o Lh csouro não deve tirar outras 
vantagens se não as do direito da moedagem , i11teresse inc:o m
parave linente mais lu t.: rativo do que os insignifi cantes rendi
mentos do quinto em uma époc:ha em ·qu e são pouqui ss imas 
as pessoas que apreseutum ouro para ser quintndo. Haja boa 
fé nos aj astes da f<~ z enda, para não falt ei I' ouro, como acontece aLé 
~ gora . · 

Franqueza do comrn ercio, li berdade da nave gação interior, 
extincção dos vadios podem dar nova vida ú comarca de 
Goyaz. • 

(Rayn~unclo J osé clcb C·nnhcb J11at't'os .- Cou.OGRAl'RIA H IS'l'ORICA DA 
P ROVINC!1~ ]) 1•: GOY A;<; . ) 

• CoMARCA no NOHTE.- Aquil lo que escrevi a respeito ela mi
ner aÇ'ão ela comarca de Goyaz póde applicar -se ó com arca do 
Norte . A maior riqueza destas terras l'az com que se ajunte muior 
quantidade de ouro pelos curiosos . O rio M:u·auhão é mui ri co; 
S. José , Santa Rita, Cachoeira e sobre tudo n Concei ção são os 
districtos em que mais se trabalha . 

No MDranhão os traba lhos de t irar ouro são incommodos : no 
tempo das sêccas, qnando o rio es tá mui baixo, trabalham de 
mergulho nas inLaipaiva s e tira cada homem diariamente IJ,QO e 
600 ré i ~ ; o trabalho dura apenas duas horas por dia , e a eles
graça é que, ajuntando seis ou oito oitavas de ouro, não tornam 
ao rio emquanto lh es dura aquelles que tiraram. No liempo das 
chuvas extra hem algutn ouro das terras sêccas ; todos chor~ m 
por ouro, todos têm ouro nas suas tetT<IS, mas qua si todos não 
trnbalham, esperando que o ouro lh es caia do céo ou que expon
tanenmente lh es appareça na superfi cie da terra . . o ouro que se 
ex trae annualmente nes ta comarca talvez cheg ue a tres arrobas, 
e é conduzido em pó ou para a Bahia ou Rio de Janeiro pelos 
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neg·ocianLe.1 da provinein ou pelos mascates de Minas Geraes. 
Ha innum eraveis lavra s abandon<~da s por fallH de braços que 
queiram applicnr- e nos trabalh os . A pregui ça e tá introd_uzid a 
nesta comarca c inn um eraveis pessoas soffrem todos os r1gores 
da indigencia, su, tentam-se com fructos silvestres, com guari
robas, ca rne de porco do m~ tto, veados e ainda mesmo com 
talú s tom ados em armadilhas, só para não se empregarem em 
se rviços pesados. » 

( Raym~mclo Josi ela C·wnha, 1\{Mtos. - CollOGRAP IIIA m s TOlUCA DA 

I'ROVI NCI A DI> GOYAZ) . 

<( Ouno. - Encontra -se em quasi todas as te rr~s desta capitan ia, 
com mais ou menos abuodõl ncia, e ainda ex iste-m lav raB riquís
simas, que se tem deixado por al guma dilliculdad e do se u ser· 
vi ço , e por fal La de esc r ~vos que se occupem neste exerci cio, e 
nem é cri ve i que toda a riqueza des te paiz ,- Liio vasto e tão in
cognito, es tivesse só nos lo gJ r ~s que es tão lavrados dos prim eiros, 
e r1ue os montes, que se devem consid erar como matrizes elo ouro 
que se acha nos ribeiros, que estão qua si todos intac tos, não 
seja o deposito de mui Las [Hec iosidêides . 

PnJ\.TA. - Se diz que !'oi encontrnun neste terreno lógo dep0is do 
seu descobrimento, e Marcos de Azevedo , que morreu em uma 
prisão na cid?de da BaiJ ia sem revelar o jogar em que tinha en
contraqo, ass1m o afiançava. 

Fmmo.- Se encontra em abundancia qu~s i em todos os Jogares 
da ?apitani_a, principalm ente na repartição do norte, e já por vez.es 
Jose ela MaJa o tem ex trahido em pequen~s l'undi ções , e jmlta
mente aço. 

EsTANHO. - Se diz que foi encontrado nas v ir.inh~ ças de Co
rumbá, da que um caldeireiro fiz era alguns pratos, e não é de 
presumir que o houvesse só naquelle Jogar, 

ÚTUMIJO ouvi dizer ao fall écido coronel José Manoel da Silva e 
Oliveira que havia nbundancia nesta capitania ; mas nfi o revelou 
o Jogar das suas minas. 

DIAMANTES.- Se enconlr<JI1l limpidíssimos no Rio Claro, em 
lavras da Ban-a e em outros logar tJs . 

RumNs .- Appareceu um em Portugal, que se dizia extrahido ou 
encontrado entre Santa Cruz e Corumbá, e sendo procurados 
por ordem regia de !5 de Dezembro de 1.781, se não encon
traram. 

AME'rHYSTAs.- Se tem encontrado n um lado dn es trada de 
S. Paulo , no lagar das Furnas, e eu vi um grupo dellas lindís
sima~ . formadas no interior de uma pedra, na appauencia bruta, 
CJ!le o acaso l'ez quebrar, ficando como em u q1a con cha, 
em cujo interior est;wam COlllO apinhaçliJS e facejadas pela 
paturez~ , · 
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GnYSTAEJs.-Brnncos, amarellos mais ou menos escuros, e alg·nns 
verdes, se encontraram no morro dos crytaes, nas Furnas, e em 
lagares da Serra -Dourada . · 

AGA'I'HAS. - So acham em uma ilh a que es tá no H. io Gt·ande, 
junto á passagem de S. Paulo, de qt1e já no H.io de Janeiro se tem 
fe ito caixas d.e tabaco, e 6 provave l que tambem se achem 
no mesmo rio. 

Alll iAN'J'O ou pedras incomiJusti vel.- Se encont t·ou d'antes nas 
lavras da Barra, do capitão José H. ibeiro da Fonseca . 

PEonA no NAmGÃO.- Dou este nom e D. certas pedras que se 
encontram no log-ar deste nome, na estrada velha de Meia Ponte, 
que tem no ·interior certos ve ios .grossos e negros, que se se· 
param, tão rij os que cortam o vidro como o cl iambn te. 

GRANADAS.- Ainda que pequenas, se tem encontrado nas lavras 
de Sant<1 Cruz e nos sertões de S. Domin gos . 

1MAN.- I-Ia ern abtlndancia no distri cto dos Pilões, junto ao 
morro do 'l'ubá . 

PEDRAS EJLASTICAS ou, melhor, flex íveis. - Se encont ram junto á 
Mei3 Ponte, e por vezes l'orum ped idas de Portuga l, as qnaes se 
curvam até ficarem erp semici t'culo e depo is se tornam ree tas. 
Os moradores se servem dell ns para fornos do fazer farin ha. 

P@l1AS Dll AFrAn.- Se acham 11a Barra ela Palma, Arrayas, 
'l'rah iras e em varias partes, Lão finas como as do nurte. · 

PEDICHN8THAS DE ESPINGARDA. - Se acham em abundU ilCia DOS 
ditos arraiaes e tambem junto á contagem-da ex trema, na se rra 
de Miguel Ignacio , o el e boa qualidade. 

PEnHAs D8 TOQUE. - Em quasi todas as lavras, c mui tas no Hio 
Claro . 

ALLUMEN. - Se pres ume haver na gmta do Ouro Fino. 
SALITRE.- Se ex trae em muitos lagares da capitania. 
SALG8MMA.- Em abundancia nas sa linas . >> 

(Padre Lwiz Antonio clcb Sibva, e Sow;a, - MB-MOlUA SOBRE A CAPITANIA 
nE GoYAz) . 

« DIAMANT8S.- Os que têm sido descobertos até agot·a nesta 
província_ pertencem qtwsi exclusivamente á bacia elo Araguaya 
e mai s par ticularmente nos rios Cayapó, Rio Claro e se us 
affiuentes. No anno de 17ft.6 deram-se os prim eiros achados, sendo 
entõo fundado o arraia l do Senhor do Bomllm on de Pilões, hoje 
Rio Claro, a 20 3/w leg nas da cap ita l. Des tmiclo tres annos depois 
pe los inclios Cnyapós, impoz o governo em 1749 aos dous in~1ãos 
Joaquim e Folisber to Ca ldeira Brant, que haviam arrendado as , 
lavras do 'l' ijuco, na prov ín cia de Min as Geraes, a obr.i g·ação el e 
enviat'em para as margens do ·n.io Claro um se rv·iço c!iamantino 
de 200 escravos . Depoi s disto , ficou cluran to 6,0 an nos rigo rosa
menLe pro hibida qtlalqner mineração naquella zona, aLé que em 
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1801 D. João Manoel de Menezes, caJ)itão do regimento ele Freire 
ele Andrade e governador da província de Goyaz, permittin aos 
povos a abertura de lavras, sendo estabelecido no arraial, quo 
novamente se ergueu em 180'~, um registro para ve rificar a 
identidncle do~ passage iros de Cuyab <i , fazer a permuta -do ouro c 
arrecadar, mediante prem ias estabelec idos, os diamantes. 

De muito boa agua e peso notavcl os tem o Rio Claro, coja 
lím pida limpba favorece o trabalho, o da Fa rt tua, de Pi lões, Tres 
Ba1'!'ns, Deseng-ano e Cayapósinho. Tambem no tempo secco, ele 
Julho a Setembro, nos arredores se ajunta muita gente, pa ra 
mais de 700 forasteiros, que vem formar garimpas, acima e 
abaixo elo anaial. l\'Iu itos clelles só CJnerom diamantes; n1ío 
clisperdiçam o tempo em cntcw o ou t·o que abunda no casca lho . 

Para procural-o, usam em geral ela cw!ó • elo cuyacá c da 
batêa, sendo es te meio mais espech lmen le empregado pelos traba
lhadores isolados e pobres (a iscacloras -

De dive rsas qualidades ão os capt ivos ou pedrinhas roliças e 
muilo polidas, que indica m sempre :\ presença das ambicionadas 
ge rnrnas : ha os pingos cl'ct_qlta e·rx1lha de arroz, que são pedacinhos 
de quar lzo; ha o rerro oxydndo, que tem o nome de (avct J11'gta, 
a_qttlha siricoria, etc., etc. Desses indí cios preeursoros elo minera l 
que Plínio chamou a mais l11'Uiosa de todas as proclucçõcs de• 
natw·eza, fi guraram algumas amostt·as na exposição. 
. Ounq .-_ • De lotló o ~ra~il, diz Eschwege na sua bella ob ra Plnto 
Úl'etZtltensts, es la rn·ovmc1n é uma el as mais ri cas em ouro. Suas 
montanl1as não foram ainda cxeav;1 das; quando muilo em alguns 
Joga res arranhou-se-lhes tão sómen le a SLlperf) cic . . _ No dia em 
que a população f<ir mais densa c que os braz ileiros souberem 
ex plora r suas minas ele modo rogulllr, hão ele auferir vau ta o-ens 
que hoj e só seriam possíveis com immensos sacrifi cios . >) " 

Por t_oda a parte, com eíre ito, contém ouro o solo de Goyaz . 
Na ant1ga comarca do Sul, todos os arraiacs lhe deveram a fun
dação, e _mai ~ tarde os_do Norte, onde tambem é espa lhado com 
oxlraordme~rw profusuo. 

A priucipio tirado ás arrobas das tenues camadas exteriores 
escasseou rap idamente; obrigou a grandes trabalbos; mas, po{ 
estar ou em pontos por demais aridos ou em outros exagerada
mente fartos d'agua , tanto que passou a annexim dizer-se que agua 
ele mais ou de menos em Goyaz não deixa fazer fortunn , o certo é 
fJUe trouxe grandes mallogros e produziu esse abat imento futil, 
quo a província a cus to sacud iu. 

Entrclanto é l'óra ele duvida quo nas entranhas ela terra jazem 
ainda occultos ve rdadeiros thesouros de Alacl im. 

Manoel Corrêa, o primeiro paulista qne pisou o Lerritorio boj o 
elo Goyaz, da sua arrojada cx.curs5o vo ltou a Piratyning-a com 
·LO oi tavos ele ouro, com as qnacs concorreu para um diadema 
destinado ú imagem de Nossa Sen li ora da Penha, de Sorocaba. 

Bartholomeu Bueno, o · Aul..wnguéra, trouxe jü rnu il.o maior 
porção; nws seu fi lho, cle])Ois el e segunda e lon ga perigr inação, 
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pôde doar o governador geral de s. P'au lo com 8,000 oitavas. 
Nomeado por este capitão-mór regente das terras de Goyaz, con
tinuou a enrique~e r até que, chegando a hora da desgraça, perdeu 
tudo quanto tinhn gmho e viu- se na contingc ocia de receber 
por empres ttmo ele D. Lu iz Masca'renhas uma arroba el e ouro. 
Tendo sido tal des peza reprovada pelo governo p'ortnguez, cn hiu 
Bueno na maior miseria , vendeu t0dos os seus bens, até joias 
da mu lher, e, acabrunhado de desgostos, mon eu no arrai a'! da 
Barrn , que etle fundara e i!md e tivera começo sua ver tiginosa 
fortuna . 

Depois des tes , mi lh ares de ousados ex p1oradores alcançaram 
grandes cabedaes: mi lhares pereceram a mingua, milllaes só 
co lheram dese ng:mos, mi·lhares se viram repentinam ente arru i
nados, quando em si suppunham ·cumu'lados os favores .da 
sorte. 

No sul de Goyaz o terreno é copiosiss imo em ouro de primeira 
qualidade; assim o solu da ca pital, o do Ferreiro , a uma lcgua 
E N E, o de ouro Fino, a tres leguas , o de Santa Rita, a 1Y., o de 
Pi lar, a 33, cuj a montanha,. Mnquem, é el a maior r iqueza ; o da 
Boa-Vista, onde trabal·baram já 9,000' escravos ; o de Bom fim, 
a 381eguas, em cuj aB vizinhanças vêem- se gTanel es excnvações, 
dos arraiaes outt'ora tlorescentes, hoje tiio completamente ex
tinctos, que nem si g-na es fi ca ram como os elo Burity, Queim ado, 
Calha mares e elo Miguel de Tesouras . · 

Em Anicun s, a 13 1/2 leguas SÉ da cnp ilal, as pedreiras el'es 
cobertas só no anuo de 1809 er:n pouco tempo produzi ram 200,000 
cruzados (Memorias Goyanas) de ouro de i 8 quil ates ;· mas, como 
os poc,:os foram mal cavados, depressa as aguas correra m para 
el les e os alagaram Lodos. Cessaram em conseguencia os traba
lhos em 1821, data em que (1) se organizou uma sociedade para 
esgotar as inundações e continuar .a mineração com mais methodo 
cautela. O fundo da assoeiac;ão foi de 256 acc;ões devendo cada 
socio entra r com 1. 2 ~500 em dinheiro e um escravo ves lid o e fer
ramentado, conform e diz a letLra elo compromisso. Começaram 
então as obras com vi gor e animação, cleseccando-se os poços e 
constituindo- se entre du~1s montanhas um bicame aqueducto 
de madeira para leva r agua ás machinas. Nà6 tardáram, JlOrém, a 
av nlLar as despezas ; morreram muitos escravos : só passa ram 5Y. 
acções, de modo que, arcando a co nq~a nhi a com mil embaraços, 
em breve achou-se desamparada, com fiOU CO credito e emj!lenhada 
em 1.8,000 cruzados,o que poz definit ivo termo as suas Len•tativas., 

(A lf,·cdo d e E sCJ"Cbgnolte 1'amn~II!J .- i.\18n1QRI ,\ PAR ,\ A EXPOSIÇÃO N ACIO
NAL DE 1875. ) 

(~)O doc re~o rospocHvo auto ri z an do~ o rg~ niz aç.ão dn co mpanhi n é rle 3 do 
Março !I o' 1825. 
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Minas de o uro do rio .S. Felix 

Don João por graça de Deus, etc.: Faço saber a vós, Conde de 
Sarzedas , governndor e capitão genera l da capitania de S. Paulo, 
que, se ndo-me apresentadas varins ca rtas qLle mandaram os CDfli 
tães-mór.es e provedores da Fazenda Hea l das c;Jpi tauias de 
S. Luiz do Maranilão e Paru. sobre os no vos descobrimentos das 
minns de ouro chamadas de S. Fc li·x, situadas na ~ cabeceiras elo 
r io Toca nt ins, e contendas que houvera a res peito ele pertencerem 
ao estado do Maranhão, ou ao di str icto de Goyaz, Fui se rvido 
ordenar, pela Reso lução de 20 deste presente mez e anuo, em 
consulta do meu Conselho Ultramar ino, que pe lo dito Governo do 
Maranll ão- se não euteuda em ma teria de minas; c porque o 
mesmo caminho para as ditas minas clwmadas de S. Felix, é 
pelos rios navegnve is daquell e es t.;1do , ordeno no p:overnado r do 
mesmo es tado faça prat icar exac tamente a lei de 27 de Outubro 
de 1733 sobre os novos de·cobrimentos de minas e os que se 
forem fazendo pelo tempo ad ian te {iquem pertencendo á jurisdic
ção de Goyaz, e sómen te os dizimas se fiquem percebendo por 
aquella pa•rte, porque até a presente se co braram, emquantl!l á 
vista dos wappas que ten bo mandndo faze r àe Lodo o Brazi l, não 
determino os li mites, que a cada um dos governos deve perten
cer; do que vos aviso, para quü tenhais entend ido a Reso lução 
que l'oi servido tomar nesta materia. . 

E I-Rey Nosso Senhor o mandou pelos Dr·s . João de S(mza e 
Alexandre MeLei lo de SOLlZa e Menezes, couselheiros .do seu Con
se lbo Ultramarino, e se passou por duas vi<1s . João Tavares a fez 
em Lisboa Occidental a 30 de Ma io de f737.- O secretario, Manoel 
CaeLana Lopes de Lavre a fez esc rever . 

(João ele Soa o·a . - .·lle.~JU?dt·e 11>fetello de .'::lott;·a JH.e n c::es) . 

Minas fle ouro do o Manoel Alves· 

Don João por gvaça de Déus, etc : : Faço saber a vós, governador . 
e capitão genera l da cap itania de S. Paulo, que o governador 
do es tado do Maranhão me deu co ta, em carta de (1, de Outubro 
do an no proxi mo passa do, do novo descobr imento de minas 'de 
ouro, que nas cabeceiras elo rio chamado de J\lla noel Alves, que cle
sagua no rio dus Tocantins, fizeram o mes tre de campo Francisco 
Ferraz . Cardoso e o tenente coronel João Pacheco, e da nomea 
ção do intendente e ma is olliciaes, que o dito governador fez para 
as ditas minas, dando-lhes reg imento p~ra a administração dellas 
e porquanto eu tenho resoluto que o governo de Maranhão se 
não introm etta ern tempo nlgum em governo de minas, em qua l
quer parte que se descobrirem, sol'l. servido mandar-vos declaTar 
por resolução de 20 do presente rnez e anno, em consulta do 
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moLl Conselh o Ultramarino, que estes novos descobrimentos do 
rio Manoel Alves pertencem á jurisdicção desse governo de 
S. Paulo e aos ministros de Goyaz . 

EL- Rey Nosso Senhor o mandou pelo Dr. Thomé Gomes Mo
reira e i\'hu:tinho ·· de Menüon_ça P.ina e Pro.ença, conselheiros do 
seu Conselho Ultramarino, · c se pnssou por duas vias. Luiz Ma
noel a fez em Lisboa Occideulnl a 24, de Maio .do i7<10. O Stlcro-
tario Manoel Caetano Lopes de Lavre a foz escrever. · 

(Thome Gomes .More in&.~ Jliwrt i?~ho !f.cle_. ]Jewlonçc& ele Pi nt& c 
P ·I"Oençc&,) 

M i n a s de o u ro e d.ian~an.tes d o Rio Claro 

« As cabeceiras de te ribeiro foram exploradas desde o anuo de 
17<10, e por causa dos diamantes qu e nclla se achavam, foi a mi · 
neração do ouro nell e prollibida em 176,9, e es.tabel ecen-se uma 
!ldministraçuo pr ivileg-iada, a quem pertencia exc lusivamente o 
direito de busea dos diamantes. 

E-sta comtJanhia fundou uma povoação, que foi chamacia Bom 
Fim ; porém; como os resultados não corrcspondessem á exporta·· 
ç5o dos contrataclores, o contrato cessou do ser renovado, a prohi
bicfio, sem ser revogada, foi posta em esqueci monto e a populaoão 
Oltropóa tendo desapparecido, succedeu-lb e a dos Indios C3)'após. 
Ficou, pois, aque ll e paiz esquecido al é 1772, época em que tornou 
a ser descobet' lo pelo ertanista Francisco Soares de Bull1ões , CfLlC 
ia em demanda dos ribeiros nurife ~'os dos Pilões e do Fundão, 
ass ignalndos nos rotêiros dos prime i r os exploradores . · 

Como ser notaria e provada a existencia do ouro no Hio Claro, 
a ex. tracção deste meta l só (oi autor izada. p8lo g·ov:emo em 10 de 
Setembro de 1801, com condição expressa dç se en._tregal' em todos 
os diamontcs que se achassem, pelos quaos se receberia certa gra-
tificação.)) · · · 

(.lf-iítiet ele :.)c&int .!ldolp he . CCIONA lHO C: "OC:RAPHICO, lllS'l'OillCO 
J; D ~SCLHI?T! VO D O H!P:C!LU O DO ll l~ AZ ll" . . 'f 

a Justamente vista a dilliculdadc, que se tem reconhecido para 
a observancia da Pl'e>hibição de extrahir cli3mantes das min2:s ele 
Goyaz, sendo a transgressão della um:.i das princ ipaes causas 
por que se experimenta r epugnancia a se arrematar aquelle go-üero, 
pelo que já perde a Rea l Fazenda nes~e anuo a renda elo contrato, 
julgou Sua Magestado que o uni co e ellicaz retned io a este ela mno 
seri~ comprehendet· as minas dos diamHntes de Goyaz na mesma 
ar~emaLa ção da Serra elo Frio, e por ser preciso para esse eJ't'eiLo 
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que nos rjos Claro e dos Pilões se determine os sítios em que se 
ha ele fazer a extracção dos diamantes e o numero elos e~m·avos 
do contrato que será conveniente repartir para o serviço daqne lles 
rios, tem o mesmo Senhor ordenado que pa sse a exa minai-os 
pessoa lm ente o governado r da s Minas Ge raes, a quem es tá cóm
mettida a dili genciado ~.ius ta r este contrato, como tambom que 
cmquanto ntío chegarem ás ditas duas novas capitanias geraes os 
governadores que Sua Mages tade fi ca para nomear, tenha a 
administra ção in terina dellas o mesmo governador Gomes Freire 
de Andrade. >> 

( 'l'RECUO DO AVISO Dll i7 DE MAIO DE 1748 EXPEDIDO PELO SBCRll'l'AlUO DE 
EST .\DO lllA.RCOS ANTONIO DB A~BVEDO COU'l'INUO A D . LU I Z DE ASSIS ~'lAS
CARllNliAS). 

11. A descob erta <las minas de Cuyabá por Antonio Peres de 
Campos, em 17-1 9, fez l embr:~r diJfe rentes tradições sobre a exis
tencia do precioso metal por outros pontos, por onde divagaram 
paulistas no precedeu te seculo. 

Essas trad ições foram .i uvenesc idas e commentadas, e o capitão 
general do S. Paulo, Rodrig·o Cesar do Menezes, intentou verificar 
o que nellas havia de fundado e real, servindo-se para esse fim do 
humor aven turoso B"ousado do povo que administrava. 

Sallia-se que ao noroéste de S. Paulo, Manoel Corrêa, de Pira
tininga, pelos annos de 1.670 3e internara no sertão de Araés, 
hoj e da provincia de l\'Iato Grosso, e COI\duzira, corn os indígenas 
que captivara, 10 oitavas de ouro , com que mandou fazer um res
plandor, depois offerlado a Nossa Srmhora da Penha ~ da cidade 
de Sorocaba; mas ninguem havia que possuísse o indispensavel 
rotei ro, para se colherem as maravilhosas riquezas de que outr'ora 
dera Corrêa notici<1 . 

Além desta lenda , que as imaginações escondidas cada vez 
mais en feitavam e engrandeciam, corria outra, de que era prota
gonista Bartholom·eu Bueno da Silva, famoso aventureiro do ar
raial elo Paranahyba, cognomiuado o Anhan,quem (Diabo velho), 
cuja lenda por suas maravilhas ainda mais escaldava os animas. 

Era V@Z gera l que 9 famoso Anhangttara, nas suas peregrinações 
ú cata de índios, a quem aterrava com ameaça de seecar as fontes 
e os rios com o exem plo da inflamma ção do alco'ol , que os infelizes 
ignoravam, encontrara o ouro como ornamento de certa tribu 
por elle denominada Goyá, e que, no momento (1680) menospre
zara explorar, por auferir renda mais segura da captura dos índios, 
e porque então elle ignorava o modo de aproveitai-o. Mas essa 
lenda tinha augmentado de vulto com os resultados da minera
ção na cap itania vizinha, denominada pelos Enbuábas. 

Não havia tambem quem possuísse o roteiro de 1lnhanguerct 
e para a caçada de indios, e em região tão vasta e povoada de!le~ 

45 
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não eram tão neces arias essas indicações; porquanto, feita a 
captura dos osct·avos, escusado era voltar a no va colbeita, visto 
como a tribu ou tinha sido completam ente captivacla ou os que 
escapavam fugiam a IJOm fug ir de taes t :nmediações. 

Mas, sl não havia rote iro, existia em S. Paulo quem, na idade 
de 12 annos, Linha ncompanh<.IJ O a esse remoto sertão o legenda r io 
Anhanquem, outro Bartholomeu Bueno da Silvu. 

Era 'o herdeiro de sen nome, como do seu ardor, agudeza e per-
tinacia em ta es explorações. . 

Foi a ell e a quem ~e dir igiu o capitão general lVIenezês, posto 
que digam outros que foi o mesmo Bueno quem, mot·u pTop·rio 
apresentando-se, se oli'ereccra a tentar a empreza de procurar o 
mesmo log·ar onde hav ia quarenla annos estivera com sem pai, 
exigindo sómente pelo seLl trnba lho r;remios semelhantes aos que 
se haviam con·cedido aos descobridol'es das lVIi nas Geraes . 

I-Ia perfeito engano nos qLle sustentam tal parecer, em presen(,!a 
do attestado 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 minas que Antunes 
da Frota exara em sua historia. 

Approvado o projecto pQio Rei D. João V, a quem foi submet
tido, em vista da Garta Hégia de ilJ, de Fevereiro de 172·1, pnrtiu 
Bueno de S. Paulo, acompanhado de seu genro, João Leite da Silva 
Ortiz, seguidos de dous rei igiosos de S. Bento e de S, Francisco, 
de nlguns artífices com armas de fogo e de uma comitiva ele mais 
de 200 pessoas e lJ,O cavnllos, poucos dias depois da Paschoa de 
:1722, e sem outros guias mais que a sua vi sta nas eminencias dos 
montes, que felizm ente no interior era aproveitavel, visto como 
o paiz em geral está coberto de carrascos, campos e catingas, o 
que não snccede nas vizinhanças do littoral, onde o arvoredo toma 
proporções gigantescas. 

Estes exploradores n1ío se serviram de bussola ou não conhe
ciam o seu uso e, portanto, estavam sujeitos aos inconvenientes, 
e precalços de uma em preza por demais aventurosa e temeraria . 

Esta primeira tenLntiva foi infructuosa, porque Bueno não 
achou o local desejado, despendonllo -se tres anuas de trabalhos e 
privações de t•l da a sorte, a que se associou o rompimento eom o 
seu genro Ortiz e outros compan lleiros dessa jornada no lagar 
de S. Felix ; abandonando-o uns furtivamente e outros descendo 
pelo Tocantins em balsas até ao Pará, por cuja estrada já em outro 
tempo (:1672) tinha vindo o mestre de campo Paschoal Paes d~ 
Araujo. 

Bueno, segundo Anhangt!era, vendo que não podia desem· 
penhar sua palavra, envergonhado com os resultados da sua 
missão, retirou-se para sua casa, sem procurar ver o capitão ge
neral. lVIas este, que conhecia a sua constancia e fide lidade, ani
mou-o, auxiliando-o para Lentar de novo a cmpreza. 

Nesta seg UJ~da jornada, tão illll)Ortaute como a precedente, foi 
Bueno acompanhado além de OrLiz do Padre Antonio de Oliveira 
Gago, do engenheiro Manoel de Barros e outros, e felizmente, 
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depois de despendidos se is mezes na peregrinação, conseguiu o 
tenaz sertanista rever o log;1r onde eslivet·a com seu pai em 
1.67::! , em que Jogo se es tabelece u com sua comitiva. Era o arraial, 
depois denominado do Fen·ei·ro, e prox.imo da actual cidade de 
Goyaz, onde o descobridor definitivamente veio fixar-se, á 
margem do rio Vermelho . 

Como já era prati co no trabalho de .mineração e seus com
panheiros, facil foi a explorc1ção do terreno, onde tanta era a 
riqueza mineral , qne de uma baleada consta que se extrahira 
meia libra, e põde, de volta a ::). Paulo , dando conta da sua 
missão , apresentar a seu protecnor, CO ino Jdocumen~o irrefragavel 
da imp:1 r ta nci:1 da Stla descoberta, 8.000 oit.avas de ouro do 
mais beiJo quilate. 

Foi suficiente a nova des te descobrimento para arrastar 
áqtwlles sertões enorm es multidões úe forasteiros, que, mal sue
cedidos em outros pontos, queriam vir alli reparar os desastres 
de uma sorte ingrata. 
· Goyaz em breve povoou-se . Con co 1Tiam explora·dores tanto do 

Ori ente como do Norte, de maneira que antes de 1737 já o terri
torio es tava organizado e disputava limites com o Maranhão .• 

( 0<11dtclb J]{encleS- ATL ,~S )lO B-lPEl1.lO DO BR A ZI L . ) 

M i nas de o uro d o Ani c u :ns 

• Andando a faisc11r no carrego de Anicuns um pobre homem, 
de nom e Luciano, reconheceu a existeucia de um rico veeiro 
diliicil de trabalhar, por ser de pedra, e parecendo-lhe ser est~ 
nova agradavel ao governador, á elle a foi Jevar. 

Com a noticia alfluio para ao ponto grand e·numero de pessoas . 
Não tardou que D. Francisco desse ordem a0 Dr. J0aq1!1im Theo
tonio Segurado para proceder á divisão das terras, e, porque 
àesde o começo dos trabalh os apparecessem grandes desordens 
deu fim a ellas mandando organizar umn socieda·de minera logica: 
Da organização desta sociedade foi incumbido o desembargador 
superintendente Joaquim Ignacio Silveira da Motta . 

ln'do para este fim a Anicuns, teve Silveira ela M0Ha 0cca6ião 
de verificar que uma pedreira mandada conservar sob guarda 
por D. Frnncisco era a mais rica que até então se Linha desc<D
berto em Goyaz . · 

Isto succeclia no 1. 0 de Ma t·ço ele 1809 . No dia 2 es tava a so
ciedade organizada, sendo Silveira da Motta seu direc tor, e im
medinto na adrrninistraç'io o guaràa-mór territorial Francisco 
Antoni•o da Fon seca. . 

Além desses dons superintend entes, tinl;w a sociedade um 
caixa ott Lhesoureiro, um escrivüo e seis feitores. Os primeilfos 
acci0nis t~ s , segando a regra dos csta.Ll!ltos, eram obrigacl0s a 
e:ntrar parra a sociedade com :1.2 praças de serviço : admitttiram.-se 
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tambem lodos os homens livres que quizeram trabalhar 1.1 salario. 
Organizaàa a companh ia sob estas b::tses e com um gra nde cor po 
de. opera rios, começaram os desmontes . 

As primeiras provas deram logo a conhecer a riqueza exis 
tente: no quarto dia de trabalho encontro u-se urn a pedra so lta 
com o peso de 1.2 arrobas, ela qual se ex tra hir nm mais de 200 oi
tavas de atuo. 

Em Março foi D. Francisco a An icuns para observar o serviço 
fei to e dar uma conveniente direcção aos trabalhos da com
pan hia . No fim deste mez se recolheu ao cofre em ouro o valor 
de 2: 439{!õ25; no mez seguin te 1.0: 607# l 9õ, e em Maio 7: 293#128. 

Do mez de Junho em diante diminuíram tlm pouco os tra· 
balhos, porque grande numero de operarias J'oi disLrahido no 
serviço de encanamento do rio dos Bo is, e no levantamento da 
igreja ele S. Francisco de Ass is, que o governador mandara 
exigir, ass ist indo em pessoa ao lançamen to da pr imeira ped ra. 

Apezar dessa distracção,no fim de 1.809 havia em um co l're uma 
renda liquida de 20 :946#7:J5; em 1.810 a renda foi de 8:0õ8#f87 ; 
em 1.811 de 7;8431)500, e em 1.812 de 3:61õt$000. 

Neste ultimo anuo tinha rareado muito o corpo dos operarias: 
o demonio da intriga, pondo em luta o ouvidor Mo ttn con tra os 
socios B1·az MarLinho do Alm eida e Joaq uim José Ga ndres, afugen
tou mu i ~a gente . O serviço ela mineracão fo i deca!Jindo até dissol
ver-se a Companhia no governo ele Fernando Delgado, que tentou 
debalde dar-lhe nova fórma. Nesse Jo gar elas minas de Anicuns 
fico u uma povoação, hoje pequena e acanhad<l, mas que ainda 
mostra, pelo numero das suas ruínas, o seo antigo flo resc imento.• 

(José lliWl· tins Pe·•·â'l'C& ele Alencast•·e .- ~m ii'!ORIA som~g A PROVJ NCI A 
Dg GoYAz.) 

«Está i3 i/2 leguas ao sués te da cidade c teve principio no auno 
ele 1809, no mesm o Jo ga r em que certo Luciano encont rou uma 
riquíssima pedreira, donde, por di I igencias de Salvador Marianno, 
se tiraram qHanLíclades prodig·iosas de metal do toque de 20 qui
la tes . Es~a pedreira, sendo a prego, foi trabalhada cm quan to as 
machinas puderam joga r; mus, ficando o metal muito profundo 1 
e não hav endo engenhos para o esgoto, sendo o nivel do terreno 
circumvizinbo e por isso mesmo imprnticavel o rasg·ão para de
secoar, nada mais se l.em aproveitado desta preciosa otferta da 
natureza. · 

Para os trabalhos, que agora continuam com vista de esgota
tem us aguas, reformou-se no anuo de 1.821 a sociedade ele mine· 
ração, que existia e não prosperava i mas es ta nova sociedade, por 
fa!La da industria ou ele capitaes, ha de provavelmente vir a arrui• 
na r-se. 
. Este arra ial foi mui doentio ; tem 1.89 casas e a pobre igreja de 
S. Prancisco de Assis, fundada por D. Francisco de Assis Masca
renhas, actnai Conde de Palmas, governador e capitão general 
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eles !& prl)vio.cia na epocha da descoberta ela riquíss ima pedr eira 
de que se trata. Oanai al fica p·roximo ao rib eirão dos Bois, que 
cahe no rio Tmvo, que en tra no Corumbá. Os habitantes do cli s
tri cto são lavradons; banas suas vizinhanças 6 chacaras e 75 
fazendas ele agricultura e criação . 

Ao sul de Anicuns es tão <1S grandes fazendas da companhia, em 
qLte h a muito e ex.cell entc gado. » 

(Rc•ymwd o .fos:J ele• Qttnhc• Jlfattos . - COlW GRAPIIIA l'!ISTORICA D A 
PROV!NC! A n g GoYA~.) 

Minas de ouro_ do a!·raiai de Calhamares 

, Grandes lavras a que deram o nome de arraial, situad as sobre 
o ri beirão deste nome, que passa uma leg ua a oéste do arraial ele 
Guar inos, es tá deserto, e pertenceu ao julgado do Pilar: o r i
beirão de Call1amares serve de limite ao mesmo julgado e ao ele 
Crixás. • 

J\IJ:inas de 01.u·o do arraial de Crixás 

"Este al'l'aial esL3 edin cado no morro de S . Gonçalo e serra ela 
Pedra Fumda, sobre o f\io Vermelho, que entra no de Crixás. 
Possue muito ouro, que se não aprqvei~a por falta de braços e 
agua. » 

Minas de ouro dó arraia! do Ferreiro 

• Este arraial, assentado em terreno monlnnhoso, fica uma leg na 
di stante, e a lesnor c1éste da cidade. 

A mineração deste districto es tá de todo acabada por falta de 
braços ; o arraial tem o nome de Ferreiro pot· fi ca i' ahi traba
lh ando um nrLiL1ce desta c.l asse na epnca do descobrimento, 
quando os min eiros foram procurar ventura a outros Jogares., 

( R c•ymunclo José clcb G-nnhc~ ~Jl1c•ttas . - COROCRAPIHA DISTORICA DA 
PROVJNCIA DE GOYAY. , ) 

M:i:nas do ouro do a:a.-raiall das :f_,a,rrinhas 

«Este arraial pertenceu ao julgado ele Me ia Ponte e dista 10 
leguns do arraial de Ag·ua Quente e da foz elo rio elas Almas. 
Todo o terreno em que elle está assenlado é rico ele ouro . • 
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Minas de ouro do arraial do Pilar 

• Este rnrraial dista 33 leguas dn cid~cle de Goy:1z e H do arraial 
de Crixás . Do monte" cl:1 Boa Vista tiraram-~e imm ens~s arrobas 
de ouro, e tal era a ~ bundanci a deste mei<d, que houve tempo 
em que es tiveram e mprrgaclo~ nas suas lavras cerc;~ el e 9000 
escruvos.' 

(Rc;ym~mdo ·J ose Cttnha Jl1<tl tos . - Co no dnA PJUA ms~·oniCA DA Pn.o
VINCIA DE GOYAZ.) 

Minas de ouro do arra~al de Anta 

• Este arraial fica H leguas ao noroéstc da cidade; foi f:lnclado 
em 1.729 por F. Calhamares e1 u terreno aurífero, na serra ele 
Anta; tem 37 casas e tres igrejas arruinadas; e uma companh ia 
de e:wa ll aria mili ciana, uma ele inf'antnria e outra de heoriques , 
formadas elos se us habitantes e dos do arraial de Sa nl a Rita. O 
ouro el e Anta é mui subido. A mais rica mina cham a-se do Tn
veira . 

EsLá assentado o ar raial sobre o ribeirão da Anta, que entra no 
rio Ve rmelli o, e acha-se em extrema clec<Jliencin; um quarto de 
leg ua di stan Le do arraia.! J1a uma cnvern:J ou arco natura l for
mado do duas mo ut<m lws unidas 11ela pnrte supBri or: cl i ~em qu e 
tern 60 pasws el e comprimento ela entrndn á snhida, e chamam-lhe 
Feixo. As lava deiras trabalham em um riiJeirão que ntravessa 
es ta caverna. Algnns escriptores di zem que o nome de Anta vem 
do F, Dnntas, o que me parece improv~ve l.' 

(Rc;ymwulo .José ele; Cu nhct 1llc~ttos .. - c o uoGRAPJIJA ms-rmuc !1. DA P P.O
VINCTA Dll GOYAZ .) 

Mina!iii de ouro do arraial do Rio Claro ou 
Pilões 

• Fi1:a 22 3/ 4. leguns no sudoés te ela cidade en tre Bio Clnro e o 
ele Pilões ; é cunhado pelo rio Claro c nLravessa do por um cor
rego sem nome, que se mette no rnesmo rio. Ainda que es te 
arraial ~ej a insign ifi cante no te rnpo das chuvas, é mui povoado 
na estação secca, por se tirnrem imm ensos di amantes e ouro nos 
rios Claro , Caypó, Pilões e outros., 
· (Raym~tnclo José de~ C~tn!w Jl1ctttos . -coROGRAPHI <~. m s TORICA DA · P r.o 
VINCIA DE GOYAZ .} 

Minas de ouro do arraia l de Santa Luzia 

• Este arraial está situado em terreno desigual sobre, o carrego 
do Fumai e é cortado por outro corrego pequeno. No districto 
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deste nrraial existe n Famosa serra dos Crystaes, donde se tiram · 
brancos e amnre llos, e alguns vermell10s, em muita quanti
dade. • 

( Raynntnclo .Josd ela, C1mha. 1lfattos. - coaoaRAPHI,~ HISTORICA D ,~ 
PROVII:ICIA DE: OOYAZ .) 

Minas de ou:~.~o do arraial de Santa Rita 

'Foi f'undarlo no anno de 1.729 em terreno aur ífero e phmo' 
meia le g- ua di stante do Peixe Pequeno, que entra no Peixe 
Grande, o qunl, depois de unido com o rio .r s~bel Paes e Cnrva lbo 
Queim aclu, entra no rio de Tesonrr1s, que desca rrega no Ara 
guaya. O povo do ari'D ial vive de pes0arias, lavoura, pouca 
lllineraçii o. » 

( Raym~mclo .fo ;d ele& Cunhe& 1ll attos .- C oao GRAPIIIA HIS1'0RICA DA 
PROVINCIA DE OOYAZ. ) 

Minas <:le ouro do arraial de S. Miguel das 
Tesouras 

• Foi funda:Io uo nnno de i71J5, pelo Conde de S. Miguel sobre 
o rio de Te ourns, 10 leguas ao nurcloéste de S;mta H.ita. Foi 
riquíssimo em minas d.e ouro, que não estão de todo esgotadas. 

O nome de Tesouras provém de um passara assim chamado 
mui parecido com <1 viuva. • 

Noticia sobre as :.ninas de ouro do .... <\..b
bade~ na comarca de Meia Ponta 

• Lavra do Abbade, 3 de Março de i882.- 111m. e Exm. Sr.
Accuso recebido um olDc io datado de 8 do corrente com que 
V. Ex . se serviu ped ir-me int"ormações sobre minha industria 
ele mineração, que ha pouco tempo encetei na antiga e aban
donada Lavra do Abbade, município ele Me1a Ponte. 

Po 1· emq uanto só posso, em r esposta, informar a V. Ex. que, 
encontrando neste termo uma lavra .iá deixada, reconhecida, 
depois du aturado e minucioso exa me, e pela eonfiguração qo 
terrl:lno, pertencer, quaulo ú sua origem, ás de deposito d il uviano 
tão freq ueu tes na Cal i fqrnia, aonde são atacadas com inequivoco 
Jlrovei to , pelo systema bydrnulico; resolvi, sem hesitação, trans
fer ir para ah i meu campo de operações, abandonando o trabal ho 
já começado nas margens do rio Maranhão . E' completa a espe. 
rança r1ue afago, ele colher nesta lavra bri lhante resultado quando 
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· lograr applicar nclla em toda a sua plenitude o systema hydrau-
lico que demanda. · 

J>OI' ora, porém, me. hei oecupado qunsi exc!usiva rne nLe com 
os obras de artes, factu1·as de tanques, flume, rifies , caixas de 
rnercurio, com a cons trucç~o ele uma pequeun Vitlct de JHtlil a, 
eom suas competen tes officinas com a cana !i saçno do rio elas 
Almas para o interior da mes ma lavra, afim de evitar a escassez 
cl'agua dur::mLe a secca; e por ultimo assen tei os tubos hyd rau
licos, os quaes, por em qu anto teri\o de supportar um1t pressão 
de dua s e meia a tres atmospheras, for ça c La insufficiente c 
impotente para quebrar as pedras que abundam na lavra e 
tolhem o servi ço a cada passo ; con to porém, da cô rLe, na minh a 
proxima viagem, conduzir para o supracitado Om llpparelhos 
taes , que nada deixem mais n desejar. 

Não hu ven do até ao presente procedido a uma verdadeira apu
ração, porque ainda não dei começo ao serviço el o des monte e 
me ten ho limitado por ora a desentulhar a lavra que encobre 
um entulho el e trinta ~mnos , sinto-me sem bases seg uras para 
ajuizar da riqueza aurífera desta lav ra. A experiencia tem me 
dado a conhecer apenas que o ouro é mais abundante na ca 
mada ·inferior do que na superior; porén1 co mo em min ernção 
ele ouro se ajuiza da riqueza de uma lavra mais pe la quanti
dade d'a g-ua ele que di spõe elo fJUe pela proporçiio de melai que 
encerra, posso por isso di zer desde já que a lav ra do Abbadc 
é uma mina essencia lmente rica e, por tanto, angurar-lh e pros
pero futuro em época pouco remota. " 

Deus Guarde a V. Ex. -Il!m. e Exm. 81'. vice pres idente 
da provincia.- Dr. Theodoro H.odrigues de Moraes. - Alfredo 
d'Arenct. 

Roteiro de Arrães ~'t lt.lartyrios 

• Depois de seguir o morro de S. Jero!l ymo, seguirão ao nas
cente até ao Rio da Casca, e d'ahi seguirão ao norte, e o maior rio 
que acharem descerão em canoas, por ser a marcha mais breve, 
e qualquer rio que encaminhe a sua corrente para o nascente 
dá no Araguaya, que é grande; desçam por .elle, que nel!e se 
meltem muitos rios e riachos bem figurados por terem ouro, e 
vertem dê serras muito grandes . O rio Araguaya faz barra na 
Paracupeb:.í, que corre do sul quas i ao norte, e pouco abai xo 
des ta barra tem gran dçs pedrarius, que passam o rio de uma a 
outra pnrte, e visto de longe parece que se subver te; porém tem · 
bons canues, por ond e passam as cnnoas . 

Seguirão pe lo mesmo aba ixo até onde se acha um morrinho 
ele Tagua para a parte esquerda, ao pé do rio todo esco lvudo .; 
com trabalho subirão por elle; olhando entre poente e norte 
se avist.arão uns morros azues, que distam daqui 7 ou 8 di as 
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de sertão, e nestes acharão a tapera dos A?Tcws, onde chegámos 
com meu pai, que Deus haja, e achamos varias Cunltans com 
folhetas pelo pescoço e IJn,ços e destas folhetas mandotl meu pai 
J'azer um resplandor para uma imagAIIl de vullo de Nossa Se 
nho!"a do Rosario, que na nossa casa tínhamos, e tambem uma 
corôa do mesmo ouro, que pesava quarenta e tantas oitavas, para 
n Senhora do Carmo elo hospício de Hü. E perguntando aos ditos 
indios onde tinham achado aquellns folheta s, respondeu o cacique 
que uaquelles morros, depois ele chover . E' isto o que ouvi. 

Na volta que fizemos e.ncontrámos o pai do capitão-mó r Bar
tholomeu Bueno, e ouvindo a meu pai todo o referido, foi nas 
mesmas vizinhanças, onde tinhamos deixado uma alclêa ele gen
tios da mesma nação A·rra.es, por não podermos conduzir duas 
uld t'as, por serem num erozas, o cliLo Bartholom eo Blleno aleivo
samente os · conclllziu , e por isso não se logroll delles, que lhes 
deu n pes te, e qLlazi acaba ram todos, e o dito entro u por Goy11z, 
e nós para Cuyabá, e na volta que fizemos para Cllyabá sahimos 
todos pelo rio para vermos os Martyrios. 

E por cima ela barra do Araguaya achámos muita gentilidadc 
e o rio com má navegação, por ter muitas cachoeiras; e aonde 
es tão os Martyrios Ji ca, Sllbindo o rio acima, da parte esquerda, 
com apparencia de ga llo, cruz, cravos, lança, e mnis cruzes: é 
difficullosa esta navegação até sahir a ponta ela ilha elos Carajás, 
e na ponta de cima fica um rio á mão direita, que é o rio das 
Mortes, pelo qua l subimos até ás cabeceiras, e depois sahimos por 
lerr:a e gastámos vinte e tantos dias á villa ele Cuyabá. E tudo 
isto CJllB digo aillrmo com a verdade que costumo, e jurarei aos 
Santos Evangellos, si necessario rõr. • 

Memoria estatistica da província de 
Goyaz dividida }:>elos jlilgados das suas 
comarcas~ e na f'ór1na do elenco enviado 
pela secretaria elo imperio~ etc . 

EXTRACTOS 

Cidade ele Goyc!Z ( 1° jttlgado da ?'epartiçc'io do St!l} 

• Todo o terreno elo julgado, á excepção de poucos log·ares, é 
aurífero: Il.io Vermelho, Bagagem, Serra Dourada e suas ver
tentes, todo o di . tricto da Barr~ , o Ouro Fino, o Morro do Calixto, 
e Batnta l, o districto da Anta , a Cordilheira que corre a noroes te, 
e 3q, ribeiros, que della nascem, têm ouro nas gupiaras, em 
veeiros e m~nchas, e cl11 mesma sorte Loco o terreno de Tesouras, 
incla que falto de aguas. Tem o districto do Rio Claro ouro e 
dimnante, e todo se aproveita mal; porque só ex istem no julgado 
cinco fabricas empregadas na mineração, ·poucos jornaleiros, e 
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algun s faiscado res, que logo que adquirem o sustento de nm dia 
suspendem o trnba lh o, e descansam nos brar;,os da ociosidade, 
sendo a mais consideravel fabrica a da soc iedade dos seis ami
gos, existentea na Pedreira de Anta, que traballla em l'órma. 

Existem al ém di sto minas de ferro em Ouro Fino, Antn, Hio 
CI11 ro, Aldea de S. José, das qua es se podem tirar incalculaveis 
vantagens . O na turalistn Pol i, que vi él jou por es ta proviq.cia, 
descobriu ms vizinhanças de Ouro Fino abundancia do metal 
cromio. 

Os productos naturaes do termo, além do ouro e diamantes, 
vêm a ser : pelles, ipecacuanha, sa lsa parrilh a, em que os nacio
naes encontram a mesma virtud e da do Hio Negro, baunilha, que 
apro ve itam os passaras, indigio, que nasce ex pontaneamen te, 
un1cú, tabaco, ca fé, algod ão, olco de copaliyba, assucar, agua 
ardente, toucinho e ca rnes salgad as. 

O rio Corumbú, que nasce um pouco ao norte dos Perinéos, tres 
legun distantes de Meia Ponte, diri ge-se ao Su l, e depois de cinoo 
leguas de curso, dá o seu nome ao arraial, que e~L•i na sua mar
gem occidenLal, e recebendo as aguas do Capitinguinha, Arêas, 
Hio do Ouro, Ga llinhas, e pe la marge m ori ental a Fazenda, Ba
gagem, Bayão, Cap ibary, Antas e Piracaujuba, entra no Jul gado 
de Santa Cruz, seodo de canõa desde a Bat'l'a do Bayão pouco 
abaixo do arraial de Commbá. 

Este rio fórma uma corredeira antes ele sahir do julgado, de 
q,oo braças, e passa tudo elle em um cana l de uma braça: é sau 
davel, c aurífero. Dizem se r o que ·se chama Paranaã, quando 
co niJ ue no Paraguay . 

Além dos rios mencionados, recebe as aguns de 1.8 pequenos 
ribeiros, dentro de~te mesmo julgado. 

O rio do Peixe tem sua origem ao norte dos Perinéos, e é con 
traverten te das Arêns se is leguas de Meia ponte; dirige-se ao 
Poente, dá o seu nome a um pequeno arraia l, que está a se u lado 
mer idionnl, e recehendo as aguas do Manoe l Hibeiro, Matamata, 
Gago, Dons Irmãos e Santa Famíl ia, couiJue no rio das Almas 
com 12 leguas de curso. 

8' navegavel, au rífero, e piscoso. Al ém dos rios mencionados 
recolhe mais 35 ribeiros . • 

Julgado ele Santa C1·uz· 

• O arraial de Santa Cruz e o do Bom Fim têm di1ferentes minas 
de ouro: os rios Corumbá ll o rio do Peixe são auríferos; o do 
Bramado, além do ouro, dizem ter pedras preciosas; o mes mo se 
diz do Arroio do Brito, e de Veriss imo. 

O morro do Clemente, em Santa Cruz, é riquíssimo, ainda que 
falto de aguas, que fa cilitem o trabalh.o de mineração . Todas 
es t ;~s minas mal se aprove itam por fal ta ele bra ços labori osos . 

Minas de ferro lambem se encontram, pouco interessan tes pela 
sua qualidade. · 
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0 .> productos naturaes, ele que se pód e tirar vantngern, são 
uoi ct1men to u ouro e a cri ação do gado vaccum c cnvallar, que 
é uma riquezn, que por si mesma se augmenta. 

Sendo o ouro o rep rc>entativo de todas as causas, pouco se 
extrne, pe lo abandono, em que está a mineração, por falta de 
esc ravos, ha vendo só empregados neste exe rcício poucos faisca 
dores, e por isso pouco ouro ,e póde exportar do jul g~do, sendo 
os pri nci paes geoeros de expo rtação algod.ão em pluma e tecido, 
que tem falh ado pela ca res tia dos annos proximos; porcos e as 
suas ca rnAs, e toncinhos sa lgados para a cap ital, e para a villa de 
Paracatú, importando annualm ente em i: 0001\l ; g·ados em pé 
para os povondos, que monlam no valor de 4:U00tl; couros de 
bois, solas, pell es cur tida s em 200:000~ sommando toda a expor
tação em 250: ooon. 
• • • • <10 • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Não ha prohibição alguma sobre n importação, e só para expor 
tação do ouro em pó, em ruzão <lo direrto do vigesimo, que se 
deve pagar. " 

Julgado de Santa Luzia 

·O arraia l ele Sa nta L.uiza é cabeça desle jul ga do, saudnvel, de 
uma temperntura bemgna , lavado de ares e abundante de 
nguas. Todo o terreno é plano, :i excepção de alguns logu res 
mont<mhosos ela circumferencia do termo ; pi'Od uct ivo de ver
duras c de fructos; tern muitas Lerras de cultura, e auríferas, 
ca mpinas de exce llen te pa stagem p<Jra cri<J~.ão de gado, sendo 
a maior parte da sua população mais inclinada á cultura da terra 
do que á min era ção, sendo todo o terreno aurífero, não se en
contra uma fabri ca de mineração e só alguns faiscadoras . Tem 
nlgumas fnzendas ele cria ção ele ga do vnccunr e cavallar. 
Os habitantes deste Joga r têm adiantado a sua industria no te
çume de ~ l goelão, fazendo paonos Cinos, cnssas lavrad as, e~ce l
len tes toalha s e guardanapos, fustões e riscados appli cando-lbe 
o an il , a ruivinha, e outras tintas do paiz 110r um modo per
m;men te. 

A ma se rra principal (que não merece este nome po1· ser em 
uma declinação ela pl anície do arraial para a Co ntagem de 
S. Marcos) é a serra dita dos Crystaes, anele em excavações, que 
se tem feito se tem enconLraclo crystaes de differen tes cô res, bran
cos, amarellos, esverdi ados, e tirand o a roxos, que têm sido con
duzidos aos portos de ma•• e aos reinos estrange iros . 

Os crystnes corados , que são os de maior preço, se têm 
difficultado, e os brancos, ainda que são limpidíssimos pela 
abundancia, têm perd ido o valor no cornmercio. O naturalista 
Po li , que exam inou de perto este Joga r julgou, que se podia 
estabelecei' uma fabrica de cryslaes para toda a Europa . . . . . . . ' .. .. ... . ..... · . . .... . 
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Ex istem ,g minas ele ouro descobe rta s e con beciJ. ns, e só uma 
se Dproveita, por falta de br<1ços af'r icnnos avezndos a estes tra
balhos, e por falLª de metboclo que os fa ci lite . Além disto 
existem no termo em abundancia minas de ferro, que se não 
aproveitam, podendo resultar muitas vantagens ele se promo
verem os tr~ ba ll10s de umas e de outras . • 

·comcwca elo Nm·te. (h~lgrtcl o ela Nativiclacl e) 

«Ex istem muitas minas de ouro clesubido quilate, e não se 
aproveitam, nem os mesmos ribeiros no seu ve io, pela falta de 
captivos, e pela negli g·encia da policia, que não faz trab tllhar os 
libertos, e por isso estão todfis em abandono; falta além disto 
a arte que facilita e regula os trabalhos por um modo van
tajoso. 

Pt·oductos na'turaes de que ss póde tirar · va11tagem são uni ca· 
mente o ouro, o ferro e o.salitre. • 

V illa dct Coro! inct 

• Consta que existem minas na terra, em que es tão os selva
ge ns; mas não estão examinadas . • 

A ·rraial de Flo1· es 

• Productos naturaes, de que se póde tirar pl'oveito, sal'itre e 
ouro si se tirar na fazenda dos Maninhos e na fazenda do Tre
menda!; e vegetaes, e raizes mediciuaes. n 

.Julgado ele A1Taial 

• Existem minas de ouro riquíssi mas, que se não aprovêitnm 
por falta de braços laborioaos, occLlpados quasi todos no traQco 
do gado. 

Em um Jog-ar chamado Agua Boa e em cu.tros encontra-se 
Llma qualidade de metal pesado côr de prata ligada ou cobrada, 
como lapidada, que se derrete; mas não se sabe adoça, e que 
se quebra em pedaços a qualquer go_lpe de martello. Ha minas 
.de ferro e aço, chrystaes lapidados por natureza, muito claro. 
Nas margens do rio S. Domingos no mez de Agosto brota a 
caparosa em ab undabc ia . Ha du.us especies de ca pim, que tin
gem de vermelho e amare llo; mas ig·uora-so os fixantes desta 
tinta s . 

I-Ia pedras, paus e folhas, que dão tintas de todas as cores , e da 
mesma sorte raizes e vegeta es, que as ar tes e conhecimentos 
podiam ilproveitar . » 
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Villa de Cavalc!~?iti 

, I-Ia se is minas de ouro, em que pouco se t raba lha, e além 
destas todos os ribeirões, o Paraná, as serras têm ouro, e vinte tres 
lavras estão em abandono por fa lta de escravatun1. 'fia nas serras 
immenso ferro e pedras, que se podem lavrar para obras. 

O produtos naturaes, de que se póde tirar interesse vêm a ser 
o ouro, o ferro, o salil.re, os vegetaes medicinaes, etc . ' 

· htl,qado de Tnt!tims 

• O rio mais consideravel é o Maranhão ... . .. Este rio corre 
sobre pedaços de ouro , e de mergul ho delle se tiram avultadas 
fo lhetas no tempo de sêcca. 

Não se cuida aqui no tt·abalho das minas de ouro, havendo 
muitas em abandono por falta d·e b'raços, sendo todo o districto 
aurífero. l-Ia da mesma sorte minas de ferro , de que se podem 
tirar vantagens consideraveis. • 

( Pacl-i"C L~&iz i !ntonio ela Sili)Cb e so~~.z·ct .- 11Ei\10RIA ESl'A~'IS'l'ICA DA 
PROYJNClA DE GOYAZ . ) 
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Concessões vara exvloração e lavra (lB mineraes 

R eid Irv ingt & Co. . e outr os. - Decreto de 3 de Ma,rço de 
1825 .- Concede-lhes permissão para lavrar as minas de om·o de 
Anicuns, mediante a organização ele uma companhia. 

Oo nseUwiro rle Estado Caetano M m·ia L opes G-ama (Visr;onde 
de Maranguape) e Dr . Joaq~tim Jo se de Oliveira.- Decreto n . 887 
da 18 de Dezembro de 185"1.- Concede-lhes autorização para ex
plorar mineraes nas provipcias de Matto-Grosso e Goyaz, e ig ual
mente as minas de .cobre das margens do Rio Jaurti . 

Pelo Decreto n. 13l9 de 3 1 de Janeiro de 1854 foi revogada a 
ultima parte da condição 2"' e a 7"' das que baixaram com o Decreto · 
n. 887, em virtude das quaes fôra imposto aos concessional'ios a 
obrigaç ii o de pagarem o quinto de qualquer metal, que àlém do 
ouro, extrahissem dos terrenos, cuja exploração lhes fot·a conce-
dida. · 

Tendo fallecid0 o Visconde de Marangu:ipe foi a parte da r efe 
rida concessão transfer ida aos seus herdeiros pelo Decreto n. 335'1 
A de 29 de Novemb ro de 1864. Por ultimo, pelo Decreto n. 4516 de 
28 de Maio de 1870 foi declarada nulla a mencionada concessão. 

João Jose F agundes de Re:sende e S ilva.- Decrelo leg islativo 
n. 2002 de 24 ele Agosto de 1871 . - Concede-lhe permissão por 
90 annos pal'a lavrar ouro nos rios Cayapó, Maranhão e seus 
afluentes. 

Pedro Pinheiro Paes L eme .- Decreto n. 6930 de 8 df.l Junho 
·de 1878. - Concede-lhe permissão para explorar ouro no muni
cipio de Santa Luzia . , 

Ignacio Dias Paes L eme.- Decreto n. 7577 de 27 de Dezembro 
de 1879.- Concede-lhe permissão para explora!' ouro· e outros 
mine1•aes nas vertentes do rio Anicuns até o rio Parnahyba . 
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Esta concessão foi r enovada pelo Decreto n. 8714 de 17 de Ou
tubro de 1882. 

Francisco Couto d a Silva e Dr. Antonio Caetano da Silva 
Lara.- Decreto n. 847'1 de 8 ele Abril de 1882.- Concede-lhes 
permissão para lavrar crystaes na Comarca de Santa Luzia. 

G1~ilherme Francisco Jones.- Decreto n. 8538 ele 13 de Maio 
ele 1882.- Concede-lhe permissão para expLorar ouro e outros 
mineraes no Rio Claro e seus affiuentes. 





MATTO (tROSSO 

LITh'IlTES 

Esta Província confina no Norte com as do Amazon.as e Goyaz; 
ao Sul com a Republica do Paraguay; ao oriente com Goynz, Minas 
Geraes, S. Paulo e Paraná; e ao Occiden te com <1 Provincia elo Ama
zonas, e a Republirca da Bolívia. 

POSIÇAO ASTRONOMICA 

.A Lat. de Ma lto Grosso encerra o territorio entre 7• 30' c 24,• 10'; 
a sua Lon g . comprehende os meridianos de 7• 25' .e 22•. 

CLIMA 

O clima desta Província é em geral saudavel, ex.cept·o nos Iug·a
rcs em qile existem febres intermitentes. 

Munici]Jio 

COiVfARCAS 

1.° CAPITAL 

2 ." S. LUIZ DE CACERI!:S 

3.a CORUMÚ 

CuyaiJü. 

S. Luiz de Caceres 
e Poconé. 

Corumbá. 

4:." SANT' ANNA DO PAHANAHYDA 

........... ............ .. . .Sant' Anna do 
Paranahyba. 

46 
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IJ.a ALTO PARAGUAY DIAMANTINO 

Município ....... · . . .......... .. ......... Diamant ino e Ho-
zario. 

o."' MIRANDA 

lYiirn nda . 

.TAZ!DAS MINERAES 

Arinos.- Grande rio na vertente septentrional da Cordi
lheira Parecis. Nas terras de ando nasce o r io existem as afamadas 
minas de ouro de Sant' Izabel. 

Arraiaes.- Povoação nas m~rgeus de um pequeno rio 
tributa rio do das Mortes. Em tempos remotos apanbou-se nessa 
localidàde ouro de 23 qu·ilates, e nlgum de côr tirando á verde. 

Barbados.- Este rio na:;ce na serra 1'apirapuan, e se lança 
no Paraguay, entre os confluentes dos rios Negro e Sipotuba E' 
muito abundante em ouro e outros metaes . · 

Burit-ysal.- Este rio demora abaixo do ribeirão de Dia
mant ino. E' ri co em diam11ntes, segundo affirma o Dr. João Seve
riano da Fonseca na sua Viagem ao ?'eclo1· do Brazit . 

Cabaçal.- Este rio se dirige para o sudoeste, e VHi lan
çar-se no PHraguay, entre o confluente do Sipotuba e Vil la Maria. 
Minas de ouro importantes ent:ontram-se nessa localidade, que es
tão sendo lavradas por uma companhia ingleza. 

Camapuania.-Districto se parado do de Cuyabá pelos 
montes qne ahi demoram, e pelo lado sul pelos rios Chcchuhi c 
Iguarahi Em alguns ribeiros ex istentes nesse territorio encon
tram-se minas de ouro e pedras preciosas. 

Candêas.- Veja Jamcwi. 

Chapadade ~ant,'Anna.-Está situada esta locali
dade na serra de S. Jeronymo, iO leguas di s~u ute de Cuyabá. 
Em 1.731) descobriram-se minas riquíss imas de ouro nessa 
.chapada. 

Cuyabá.- Cap.ital ela Província, meia legua distante do 
rio de seu nome. As impmtantissimas minas de ouro que existem 
no rio foram desco bertas por um certo Miguel Sub til, companheiro 
de Pascl}oal_ iVJ ore ira Cabra !. 

Cocaes. -Lugarejo nas immediações do rio Cuyabá. E' 
abundante em minas de ouro, que estão abandonadas. 
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Coxim.- Este rio nasce nas proximidades do Sanguesuga 
no districto de Camapuao, e corre de sueste para noroeste. Nas 
gunpiHas desse rio . e na s do Camapuan appnreceram no con er 
do anuo de 18'39, umas pedras que pareciam diamantes, mas 
sendo exnmiuadt~s reconheceu- se serem crystaes. 

O Coxim serve de estrada entt·e Matto Grosso e S. Paulo-
Coxipó.- Este rio nasce nn serra da Chapada, e reco lh e na 

sua passagem o Cuyab:í, meia leg ua pour.o mais ou menos distante 
da capi tal da Província. Possue riquis,; imas minas de ouro, que, 
tendo sido descobertas por um certo Miguel Subti l com o auxi lio 
de alguns escravos, foram em 1719 exploradas pelo se rtanejo 
Pa schoal Moreira C~bral. 

Conhecidas pelo nome de Lavras de Sul.Jtil, ou Forquilhas, as 
minas em ques tão, ricas de diaman tes e outras preeiosidades, 
foram no começo des te seculo lavradas com fel iz resul Lado pela 
Companhia de mineração de Cuyabá-
Coxipó-mei~im.- Este r io demora na freguezia da Guia, 

seis Jeguas distante de Cuya bá . No leito do rio encontram-se 
diamantes de exce ll enLe agua, cuja lavra está abandonada . 

Diamantino. - Município assente na confluencia dos rios 
do Ouro e Diamantino, cerca de 4:0 leguas á nornoroeste de 
Cuyab:i . 

Gabriel Antunes Ma ciel , em 17:28, descobriu diamantes nessa 
localidade, onde tambem existem abtmdantes minas de ouro e 
pedras prec iosas . 

Forquilha. -Povoação assente á marge m oriental do rio 
Cnvabá, 1.5 leguas pouco mai s ou menos di stante da stla con
fluimc ia com o Pormdos ou S. Lourenço. Em :1.7 ·19, Paschoal Mo
reira Cabral, descobriu ab undantes minas de ouro entre os dons 
rios . 

Galera. - Este rio na s 1~e nos Campos . dós Parecis, uma 
Jen·ua ao Norte do Sa réré . I•emando Pa es rJe Barros e seu irmão 
A;LI10r Pa es, natut·aes de Sorocaba, em i73í acharam ouro de 
tino quilate nesse rio. 

Jat.nari ou Candêas. - Este rio demora nas fralrlas dn 
s ~rra elos Parecis, territorio dos Incli os Gu<~riterés, e vai lan çar-se 
rro Ma dei r a_ As importanlissi mas minas de ouro .de Urucumucuan 
demoram nas margens dnquelle rio. 

Veja-se a ce rca das minas em questão, ~ Memori~ escripta pelo 
Dr- João Severiano da Fonseca, com o t1tulo- Vwgem ao redol' 
do Bmzil-

Jaurú.- Este ribein'io é tributaria uo rio Coxim. Possue 
muito ouro. · 
Lavt.~inhas- -- Povoa~ão na estradn que vai da cidade de 

Ma tto Grosso para Cu yabá. 
Em todo o territorio dessa povoação existem importantes minas 

de ouro. 
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Maracajú.- Esta sena demora ao Sul da Prov i11c ia e 
é cortada pelo rio Paraná . Possue min·as ele ouro que nunca 
foram ex plor>Jdas . 

Da serra nascem os rios Jg·uatemy e Ipané. 
J\llartyrios. -Dá-se este nome á parte elo rio Xingú em 

que existem, entre es ta prov íncia e a de Goyaz, as f3bu losas 
m inas de ouro desse nom e, cl esr:obertas por Bartholomeu Bueno 
da Sil va cognominaclo o Anhan.qwn·a, ap pelliclo que no idioma 
indigena quer dizer - Dia bo Vellto. 

Em outro Joga r encontra - se noticia m inuciosa dessas minas 
Motuca. - Demora es te rio nas v izinhanÇ[IS dns minas 

ele ouro conhecidas pe lo nome de Forquilhas . Possue minas 
de ouro nas margens do Coxipó . 

Pocoué. - .Mun icipio pértencente á co mm·ca de S. Luiz de 
Carceres . Tanto n :1s margens do ribeiro Bento Gomes, como em 
Lobo e Cuité, existem imponantes jaz idas ele ouro ele fino qui
Iate. 

Pa.a:-uana .- Es ta povoação é conhec ida pelo nom e de Villa 
do Pil ar. E' abundantissima em mi11as de ouro e outros me taes . 

Quilombo.- Esl.a r iquíss ima lavr .1 cliamanLinll dista da s 
minas de ouro da Chapada de Sa nt'Anna 12 lcguas , e 14 da cidade 
de Cuyabá. Uma eEcrava de um ta l Dom in gos José el e Azevedo, 
es tando a lavar roupa , foi a prim eira pr.ssoa que nc ho u·, no r io 
Qui lombo, um cl iamnnLe do v;dor ele G,OOU francos . O ambi cioso 
portug·uez enriqueceu -se com .:1 descoiJerla ela escraV<l, mas esta 
morreu no captiveiro, não deixando ele si nem a lemhrança do 
nome. 

Rilieh·ã.o do Ouro.- Este ribeirão demora no districto 
dePoconé. Possue mu ito ouro, como o nome o es tá denunciando. 

Rio MuttuJrnl. (i) - Este rio demora distante ele Cuynbú 12 
Ieguas pouco ma is ou menos. Possue amostras ele. min erallle 
ferro crystallizado, ·endo u formação dos terrenos que Jllc ficam 
nas adjacencias entre quartz, sil ica e sch isto argil loso. 

Foi explorndo pelo naturalis ta Hoclo lpho Waehn etdt, quando 
commissionado pelo Governo Imperia l . 

§ant."An.na:. - Povoação assen te sobre o ribeiro de seu 
nome, o qua l, juntando-se eom o S. Francisco Xavier, forma o 
rio Preto. 

No ribe iro Sant 'Anna exisl.em minas el e ouro, f.(Ue nunca foram 
exploradas. 

§anta lBarbalt·a.- Arraial na cord il heira dos Parecis, 
22 Ieguns á nord es te de Cuy<lllfi. Um tal .To oé Pereira foi qu em 
em 1782 descobriu as minas ele ouro que existem nessa localidade. 

(i) Paroco sOJ' este ri o o mesmo eonlwciuo pelo nonw do Motuca monciouado 
om out.ro loga1·. 
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§anta Ceuz.- Es te logarego di sta pet·to do município de 
Villa l\'I~r i a. Acima ele San ta CI'Uz existem minas de ouro que 
fornm desco bertas em 1820 por Franci sco Corrêa d'Oiiveira, o 
qual em um pequeno carrego apanhou 50 e tantas oitavas do 
precioso metal. 

Santa Jlzabel. - Nas proximi dades dos ribei i'Os tributarias 
do Arinos ex istem riqu íssimas minas do ouro, descobertas por 
um tal Antonio de Almeida Falcão em 17t7. 

§anta Luzia .- Vi !la arredada da estrada que vai para 
Pnraca tú duas leguas; á essueste da capital e da villa de Meia 
Ponte. Em1746 Antonio Bueno de Azevedo descobriu as minas 
de OLHO que exis tem nos arredores da primeira daquellas villas. 

§. Francfsco Xavier.- Esta povoação é vul ga rmente 
conbec ida pelo nome de Chapada do Brumado. 

Poss ue abundantes minas de ouro, que não consta tenh:)m sido 
ex ploradas. 

Sii)Otuba.- Este ribeii'O nasce na se rra dos Parecis, enlre 
a capita l e o rio Pnraguay . Possue minas importantes de ouro, 
que ainda não foram exp loradas. 
Tt~es Barras. - Rio nas immediacões do Ar inos. Possue 

muito ouro, e não foi ainda·ex pJorndo. · 
ViUa Maria .- Município fpertenceute á comarca da ca

pita l, nas proxinJi.dades elo rio Pnraguay . Nas cercanias da vi!la, 
o nas v izinl1ancas elo rio existem minas ele co bre e ferro, que 
nunca fo ram exploradas .. 

Viseo.- Alde ia á margem esquerda do rio Guaporé . Em 
1776 descoiJrirüm- se minas importantes de ouro, que ainda 
não foram exploradas. . 

Xin.gú.- Es te rio nasce nas serras que separam esta 
Proví nc ia da ele Goynz, e engrossando · se com o Baraln't reco lhe 
os rios dos Bois, Trahyras e Xavier, depois de passar pelas 
montanhas ex.isten tes naquell as paragens. Neste rio exis tem 
as fabulosas mi nas de ouro elos .Martyrios, des~obertas por 
Bartl!olomeu Bueno da Silva. 

Veja a palavra - Jlfar tyl'ios . 
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APPENDICE 

1\-Iineralogia 

• Ouro, pedra ca lcarea, gran ito, varie<lade de argillns, dia
mantes e ou tras pedras preciosas. • 

(11!lcbnoel Ayres ele C.bSCbl. - CO.ROORAP IIIA DRAZ ILICA .) 

' O Relatorio do Pres idente du Província de :1.871. contém as 
seguintes palavrns de animação, que não podiam ser uo acaso, 
ou só por li sonja esr:riptas: ouro, cujas belas se veem constante
mrnte em varias Jogares; os diamantes, cujt~ s rninns, talvez 
mais copiosas, niio tenham sido ainda exp loracJas, e finalmente 
o cobre o ferro etc. A inform;1ção offici<.d não pôde deixar de 
ser nceita, pois que indica muito menos, do qu e a riquezn mi
neral da província reconhecida e provadamente segura.» 

(Joaq1ti1n Jlicb1Wfl ele ll{aceelo. - COROOl~APIHA DO DRAZIL.) 

• A província de Matto Grosso é uma das m~is ricns do Jmperio 
em productos mineraes; entretanto é tambef)'l uma daquellas 
.em que esta industria ~cha-se utrazadissima. · 

CoBRE-- As minBs de cobre do Jaurú, segundo informações 
prestadas por cliversns pessoas que têm pedido 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'aquella locn lidade 

· devem o:ITerecer vantagens reaes aos particulares, e ás compa
nhias que emprehenderem a lavra dcllas. 
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FEnno. -De Albuquerque, úa mesma· província, trouxe o 
mesmo Dr . Coutto diversas amos tras de hematiLe; que di z elle 
fora:n colhidas em um a localidade onde este mineral é muito 
abundante . 

Ouno.- O Dr . CouLLo apresentou ainda du~ s ricas a mostras 
de ouro proveniente de uma localidade, que di sta apenas uma 
legua da capital . -

Este ouro, que é de qualidade superior á 18, é ex tremam ente 
puro, e as amostras pesavam, uma ::1 7 1./:1. oi ta v as, e a outra 8 1/4 
oitavas . > , 

(Pa~GlO J osé cl~ 0 l i ·vei1'C/,, - MEMOlUA ANNEX1~ AO REL AT ORIO DO l\ll
N I S1'ElUO D A AGRI CULTURA . ) 

• A mineração já teve sua época CQm a exploração das minas de 
ouro, attrahindo população para os se rtões , que hoj e constituem 
a província de Matto Grosso. 

Paralysou-se , porém, esse movim ento, que denotava o esforço 
admiravel dos primeiros que, penetrando por esses desertos, 
venciam com denodado trabalho as tribus selvag- ens que se lhes 
oppnnllam á passage m, e por a ll i iam abrindo caminho. 

No distrieto do Diamantifl.O alguns moradores, · em pequena 
escala, ainda se occupam na cata de diam antes. 

Com as concessões ultimam ente feitas pelo Governo IrnpeJ'ial 
org·nni zar<lm-se al g- umas emprezas para minerarem ouro e cobre . 

Uma clell as Qstá explorando dentro da C<lplta l o morro da 
Prainha, junto á igreja do Rosario, onde constava que os anti gos 
mineiros tinham enco nLrauo ri cos vee iros. O.s empre za rios se 
esforçavam em aprofundar ns exca1·ações até .onde tinham che
g;~d o os anti g,os na ex ploração da mi aa: apenas , porém, des 
cobriram ve:; ti gios das mes mas çxcayações sem indicias auríferos 
nos cascalhos e entulhos que remov1am. 

Con stou-m e, entretanto, depois da minha partida de Cuyabá, 
que já tinlu1m enco ntrndo utensílios e outros obj ectos, que 
estavam enterrados no l'undo das antigas excavações, e que, 
ass im mais animados, c<J ntinuavam seus trabalhos . 

6 Sr. general José Joaqúim de Carvalho obteve concessão 
para ex plorar uma mina de ouro nas margens d? rio Cabaç<ll.. 

Consta ter sido feliz no r esultado do reconl1ec1mento da mma, 
e que org·aniznra uma companhia. 

Formou-se outra associnrão para uma nova tentativa em 
busca das afamadas minas dos Martyrios . 

A expedição lutou com immensas dil.:li c uld ~ des no sertão, 
e foi forçada regressat· autes de lá chegar. Soube que a mesma 
em1Heza tenciona organizar outra expecliçào com o mesmo tlm. 

Estavam, ha muito tempo, conhecidas, porém allandonadas, as 
minas de cobre existentes IHIS margens d,o Jaurü : a tr;:~qição de 
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sua riqueza já ia se ndo pos ta em dLlVida, e muitos não acredi
tavam que valesse a pena serem exploradns . 

O incansavel Sr. João BapLisla Rodo canak, um dos coocessio
narios dessa empreza, levou comsigo um inlelli genle engenheiro , 
o Sr. Dr. Duvré Junior, até o Jaurü, para de novo reconhece rem 
a mina. 

Eis as informações que o Sr. Hodocanak pres to u-m e do 
S. Luiz do Carceres, em 25 de Outubro de 1879: 

• No dia . .:J.5 de Outubro ncabei n exploração das minas do 
cohre; tt·es vieiros se apresentam, porém mui •irregulares, ora 
engrossando e ora estreitando: abri uma peq uena g·a iE)ria acom
panhando os vieiros, e nella um poço de H metros do pro fundi
dad e, e até o fim continüa a mesma irreg ularid ade; abri outro 
poço 15 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 150 a 200 metros, o que não podia fazer por 
falta de tudo. O minerio extl'ahido é de superior qualidade, levo 
para a Côrte umas. 30 arrobas de amos tras, as quaes clarão um 
resultado de 25 a 30 o lo de cobre bruto. > 

Os concessionarios tratam de dat' andam ento á emprer.a. • 
(Cotoncl F'?·cmcisco !lnton·io P imcnt'cb l l'udno.) 

«Não se })Óde dizer qual seja elo ·Brazil a província mais rica 
em productos natur.1es, mas, com certeza . Ma llo Grosso é das 
mais avantajadas, si não occupa o Jogar primeit·o . 

Situada no coração do continente sul-americano e dando sa • 
hida ás maiores correntes do~ mundo, ahi foram encontradas 
as riquezas mineraes á flor da terra pelos prim eiros explora
dores . Innumeras são as minas que os sertanistas encontra ram , 
ou descobriram os garimpeiros;- sem outras Jadlgas que as ele 
suas aventurosas viagens, sem mais esforço que o de ca tarem 
o ouro, e sem outras machinas senão os mais rudimentares e 
primitivos instrumentos de labor. 

Sendo immensos os depos itas sedim entarias desse solo, tambem 
immensos devem se r os seus repositor ios de riqueza 0 e s i a 
terra occulta hoje sous opimos theso uros, todos sabem o que 
ella possue de ouro e ele ferro, de prata, palladio e platina, de 
cobre, chumbo e outros metaes ; como sabem todos quão ricas 
são certas comarcas do seu tenitorio em diamantes e outras 
gêmmas. 

Toda a aresta oecidental do Parecis, cl'onde quer que rna
nasse uma fonte - patenteou thesouros aos olhos fa scinados dos 
avidos aveJltnreiros. No seu massiço de SO., o chamado Jilt'o dct 
Se?Ya, não menos de seis arraiaes se f'uudaram n'um terreno de 
seis Jeguas sobre menos de metade de largura, junto a outras 
tantas riquíssimas jazidas de ouro. Innumeras habitações, eu-
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genhos, fabricas, sítios, ergueram-se á margem dos r.ibeiros e 
r ega tos que da serra ca hi nm, povoados entretidos pela presença 
do aureo metal e que floresceram sómente em quanto ell e se 
mostrou, por ass im dizer, na superOcie do solo. 

Na bifurca ção do Porecis com a cordilh eira do Nor le ha os 
encantadas minas de Urucumacuan , descú bertas e não ma is 
encontra das quando vo ltaram á exp l oral~a s os aventureiros que 
as haviam toprulo; para o mesmo lado exploravnm os j es uita~ 
do lVIadeira as nascentes do Cctndcias e do Jcmuwy, conta ndo- se 
que aufer iram va liosas riquezas. 

Os cont rarortes do 'l' upi rapuam, os de Aguapehy, Kagaclo, 
Ararapés e Sau la Barbarn, não abundavam sómen te em ouro: 
Lambem em brilhantes . Os terrenos auríferos do Alto Pa raguay, 
do Diarmmtino, do Bnritysa l, elo Coxipó, elo Tombador, do Coxim, 
etc . , foram defesos á miuernção , por nelle apparecerem em 
quantidade aqucllas pedras preeiosas. Das or igens do Paraguay 
duas tem os symbolicos nomes de rio Diamctntino e rio do 
Ou.J'o; e com este nome não menos de seis riachos se con tam 
na província. 

Inn um eras correntes , entre ell as Candeias, Jamary, Camoraré 
c .Tullinn, por um lado; .de outro o Cumhi ~ ra, o Galera, o S. 
Vicente c o Muguauaré, seus tr ibutarias, e as origens deste, 
Brandão, Bimbuela, Sujo, Quebra-Greda, Jaboty, Godoys e 
Cassumbê, o Snnmí, o Sa mburá, Sepultura, Emi1, Bmity, Ouro 
t<:in o, Pilar e S. Fr;mcisco Xavier; os Coxipós , o Manso, o 
Arica , o Cnyabi1, etc., ele., rolavam snas agnas sobre areias do 
ouro, como o Pac tol o de Homero . 

E' ~a iJ ido o facto de Miguel S[t bLil , que é o da orige m ela ci
da cle de Cuyabá: no pri nJe iro clia colh eu mais de meia arroba 
de ouro e seu camarada 6,00 oitavas, dessas minas que em um 
mez produziram 400 ar robns. 

Ainda hej e sem nenhum trabalho apanha- se folbetas de ouro 
nas rtH1S e qni11taes, pr incipa lm ente npós as grnncles chuvas . 
Em 1875, acampado o go batalhão de infanta ria junto á Prainha 
os soldados raz iDm seus fo gões escavando a terrn: so brev i ncl~ 
uma grande cbuva lavou os cinzeiros e deixou descobertas ,i á 
não pa lheta, , mas tj cr ueuas barras fundidas . Dessa or ig·em sei 
algumas, en tre outras uma de 4 á 6 oitavas, pertencente ao Sr . 
All'eres Ca ~siano, darJuelle batalhão, e outra ao Sr. Boaventura 
da 1\'Iol: ta , capitão do vapor Leocadiet, constando -me que haviam 
maiores, sendo no1aveJ uma de que era possuidor o comman
dante do co rpo. 

Di:rmantes encontram -se em ricas jar.idas em Diaman Li no, no 
Buryti nl, em S. Pedro, Areias, Me lgue.ira , Sant'Anna, no rio 
do Ouro, todas cabeceiras do Pnragnay, no Goxipó-merim , nu 
fre g-uez ia ela Gu ia, a seis leguas ele CuyaiJá, no Aricá, no Tom
bador , no Coxim, etc. Si da· minas ele ouro o Estado exigia o 
imposto el e um quinto, elas de pedras preciosas guardava 
para si o direi to ela exploração e prohibia, com ns mais for tes 
penas, os exploradores, fazendo ~vacuar e abandonar ricas ja-
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zidas de ouro que por ahi descobrissem e Lambem aquellas de 
pedras. Assim foi que as do Diamantino foram defesns aos mi
radoresne pelo Ouvidor Manoel Martins Nogueira, quando em 1.748 
Já foi dividir os terrenos om loLes, e em vez disso- fez largar 
a mineração e evacum· o sitio , por terem apparecido os 
diamantes; prohibiçãe que só foi revogada em iSOõ. 

São tão ricas as regiões daquel!Ds cabeceiras que ha, poucos 
annos, José Porfiyrio Antunes tirou em poucos dias uma for
tuna de cerca de 200 contos, á crer-se a asserção do autor da 
Noticia sobre a Província de Matto Grosso. (f) 

O Budtysal abaixo do ribeirão do Diamantino, é hoje uma 
tapéra, como quasi todos os antigos povoados da capitania. Sua 
casaria de telha attesta-lhe ainda a antiga importancia. Seus 
poucos habitantes passam a vida em descuidosa indolencia, tra
balhando só mente quando a necessidade os obriga. Consiste 
o trabalho na cata de diamantes, que vão buscar ao fundo do 
rio: para isso vão sempre dous companheiros com um baquité, 
preso á uma corda . Baquité é um samburá que os índios ·cos
tumam trazer ás costas.)) 

( D1·. João Se,veria,no de~ Fon >ecc~ - VIAGEi\'I ,w R EDOR no BltA~IL.) 

Minas de cobre do Jaurú 

« Um quarto de legua distante do destacamento do Jaurü de 
cim:J na direcção NE. a SO. está no meio rle uma he/la matta a 
mina de cobre que ha annos fúrll descoberta por ttm mineiro, 
que a achou indo em procura ele OUI'O, e confo t·m e o relataria 
deste devia-se encontrar alli tawiJem ferro, chnmbo, est11nho, 
alvaiade e mercurio, corno mesmo os habitantes d'alli me asseve
raram . 

De tudo isso no entanto nada existe na real idade ; só se encon
tram li ge iros vestígios da existencia de signa es de mineral de 
cobre, encontrado nesse laga r em outm tempo em massas com
pactas, que no emtanto hoje está iuteir!lmen: e explorado, e só se 
conhece por li geiras infiltrações das pedras de ganga que acom
panham estll rniner<.li. O laga r onde o lllineral de cobre se achava, 
en tre schistos quartzosos, talcosos e micaceos forma actua lmente 
um buraco de cerca de 30 palmos de prol'undidade,em cujo rundo, 
hoje ch eio de agua, sómente se encontra ainda urna insignificante 
cont inuação dn mesma veia : procurou-se acompanhai-a, cavando 
a terra, até que ella se exting uiu; a/li e acolá acham-se üs vezes 
pequenos pedaços de mineral espalhado na superficie. O maior o 
ultimo resto foi tirado ha trcs <mnos pelos so ldados do destaca mente 
por ordem do Presidente da Provincia de então. Desde en tão 

(l) O S1· • .Joaquim Fonoira Montinho, pag. 2G. 
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sómenle existe a fama da mina e mais nada , comquanto 
ainda se possa encontrar na mesma formação, e ta lvez não em 
grnndes distnncias, mineraes de cobre, assim como isto podia 
acontecer com o mesmo mineral encontrado nns proximidades de 
Figueira. De outros rnineraes não achei notaveis vestígios na 
circumvizinbnnça, apezar dos mais cuidadosos exames. • 

(RocloljJho FVaehneclt) 

·1\'Iinas de ouro 

« Ao nascente do arraial de ~ - Francisco Xavier dobrando a 
Chapada em cujQ declive estão fundadas as casas delle, se encon
tram com o corrego cbamado de S. João, que por entre a serra
nia e ns suas quebradas se vai despenhando até á planície da 
parte do sul,onde, unido com o cllamudo Burity, entregam ambos 
as aguus ao Sararê . Nas cabeceiras do mesmo corrego de S. João 
se tem dado principio por .duas vezes á explorar o seu terreno ; 
e, supposto tenha d<~do mostras de desempenhar com grande 
conta o traiJall).o ordinario de fais ctn·, tem acontecido taes desas
tres no principio dos serviços em ambas as occasiões que se tem 
intentado , que nbandonada logo a exploração, rece iam os 
homens aventurar -se terceira vez a novos infortunios de mortes 
do faisc<.~dores e animaes, como já tem acontecido com desastre ; e 
assim está rm segredo aquelle deposito, que julgam será tio 
utilíssima consequencia. 

O morro chamado d0 Pi lar, .em cuja fralda eslá funtlado o ar
r~ial. d~s te nome, é constante tradição, de quo nelle se entranham 
nqu1sS1mas bêtas, que por falta de gente, e meios com'enientes 
se não tem seguido. 

No corrego cham1.1do do Burity se trabalha em um serviço á 
custa de Antonio ela Silveira Fagundes Borg·es, para encanar 
ns agu::~s a uma parte da planície, em que se espenJ haver 
uma grande utilidade : e todo aquelle terreno, que medêa entre a 
Chapada e o rio Sa rarê, da parle oriental, é de segura faisquei r a ; 
e ultimamente descobriu nelle o padre José Manoel Leite uma 
lavrn de grande conta. A' parte de léste de Matlo Grosso, em 
dislancia .de 30 Ieguas jaz uma serra, que é ramo da cordilheira 
grande, em que dt~ parte do norte tem a sua fonte o rio Aporê, 
tronco princip~ l do Madeii'B, que logo em seu nascimento, atro
pellando grandes penedias, forma varias cachoeiras, entre as 
qu~•es recebe da parte do norte o riacho chamado dos Moleques, 
indo o Apo1·ê no rumo d•~ sudoeste, e já no de esnorclestd, oe lhe 
junta rln mesma parte do norte o riacho cllam[ldo PindallituiJa, 
entre o qual e o Moleques é a pa ssagem geral de Matto Grosso 
para o Cuyabá, nas terras que lavra o Capitão Antonio Francisco 
da Silveira, que por serviço de Sua Magesiade, e bem commum, 
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tem canôas e negros seus promptos para todo o transporte, não 
só do ouro dos quintos , mns el e Lodo o commercio; por cujo be
nefi cio se evitou n pas8age m antiga , que ern mais pela cabecei ra 
do Aporê, em que h a v ia granlles peri gos, por causa das cachoei 
ras. Abn ixo do PindahiLuba entra no mes.mo Aporê o rio Sarare, 
que circumda a Chapada do IVIa tto Grosso, e defronte da sua 
embocadura pela margem occidenral do Aporé prin cipia a mor
raria chamadn ch.1s Torres, de que já se fez menção no cliario 
de 2 7 de lVIarço . . 

Na serra mencionnda nnsce á por te do Sul (contra a vertente 
do Aporê) o r io .Taurú, quo seg ue cam inh o ele SLldoeste, o depois 
busca no de suaste o Paraguay, como adiante se dirá . No espnço 
de ter ra, em que c0r 1·em pnrall elos em rumo o Aporê e o .Jaurú, 
que terá .•... l egcws de distancia, ha varias morros, que Ler
minam em uma serra t alhada ve rti c1dmen te pela pnrte occiclonl.al 
de mais de duas leguas el o elevação ela raiz, çln qunl nnsce o 
r iacho chamado Alegre, que busca o Aporê, o nelle dosagua pe la 
margem occidental cutre o Pinrla hituba e Sararõ ; e conte ~ ''or
tenle ao Alegre nas0e o ri acbo Anapcú (Ag uapehy) rJue busca o 
.Jaurú, em que se recolhe. 

A es ta porção de terra ass im fec li acla com ri os c se rras, ha 
muito lJoas f~ i sq u e i ras do serviço clo. dito Cap itão Antonio Fran
cisco, de duas oitavas de joJ·nal; e ultimamente descobriu outras, 
que l'azem muito melh or interesse : o nas margens do Aporê c 
Jahurú tem es te mesmo morador mais duas fazendas ele lavou
ra, e al gum gado vaccum, co m qLfe ·soccorre muitas vezes os 
arra iaes ele Ma tto Grosso; é es te o unico hab itan te daque!l es di s- · 
trictos, que se acha em bom es tabel ec im ento ; porque se não 
interessou co usa algu mu na expedição do Ar inos ele que ad ian te 
se fará inclivid oa l mencüo. 

O ouro des tas f'aisqueiras, e das mais des te continen te da ju
ri sdicção de Ma tto Grosso, é do toque de iõf:iO até !1. 600. 

T.od~s o~ mineiros de ~ei11o;. experiencia 0onco rd anÍ. em que 
toda a corrlí lhe i r a das Ge rn es, O[l chnpadn grande , é nm 
depos ito riquí ssimo da natureza nns es timaveis produ ções por 
toda a sua dilaLad íss ima ex. tensüo . E' indubitavel a immensidade 
de ouro e pedras preciosas, com que tem contribuído n porria ela 
diligencia dos eKploradores das Minas Geraes, Pilraca lú, Goyaz, 
Me ia Ponte e outras m Llitas, que em menos de um seculo têm 
desenganado o mundo dá sua opulencin; de sorte que basLa só 5 
mono chamado de Antonio Dia s para competir em f'ertilidacl e 
de ouro com o celebre monte Potosi elas lndias occideutaes . 

Passarias as minas de ,Goya z e Meia Ponte, correndo a cordi
lheira ele leste- oes te, lan ça varios ramos caminho elo su l, por 
en tre os quaes têm suas vertentes os rios Taquary, Perrn dos 
(Porrudos), CuyalJil, e as elo grande r io Para guay, aonde os ante
cerlen tes fazem barra. Para a par te do norte' se dil ata nma lom
bada plana , aonde em corres]Jondencia dos r ios Taquary c 
Pormdos nascem os rios da s lVIortes e Bazi (Barahú ?), quo 
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un idos é presum1Jção, que formam O· rio Xingú, que desagua no 
Amazonas entre o Tocan ti ns e o Tapajoz. Contravertentes de 
Cuyabá e Paraguay têm origem os rios Arinos, Pre to e Sumi
douro, que juntos com rio Jub iua e Jeruena (.Turuena), todos 
formam o t ronco do rio Tapnjoz, que Lambem desagna no Ama
zonas em nlLma de tres graus e 40 minutos ao sul da equinocia l ; 
a clveninclo que entre as fontes do rio Cuyabá e Ar inos mecleam 
sómente tres leguas ele chapadH, de sorte que, subindo uma canôa 
desde a fóz do Amazonas no mar do norte, e navegando o Tapajoz 
até ás cabeceiras do· Arinos , varando as tres refe1·idas legms, e 
cahindo no rio Cuyabá, póde rodar até ao Ptio ela Prata e sab ir 
pe la suu extensa embocadura no mar do Paraguay, compreben
denclo este quasi meio circulo, pouco menos terreno do que 
occupa toda a terra firme da nossa Europa chris~ã e protestante. 

. . . . . . . . ~ . . .. . . 
No anuo ele i739 achando-se as minas de Cuyabá em grancle 

decadencia, sahiu des ta vi lla uma bandeira de qull foi cabo An
ton io Pinheiro de Far ia, e seguindo o rumo ele norte dobraram 
a Cha t)ada e cahiram no ri'o Arinos, só com o pensamento de con
qu istarem algum gentio: e não achando em que fazer preza, 
succedeu que em um ribe irão que desaguava no mesmo rio, 
v iram alguma disposi ção de llaver nellc ouro: nzeram experiencia 
em bateaclas de um prato de mesa, e acharam com eiTeito algumas 
amostras . Pteco lhida u bandeira ao CnyniJá, não cleu o cabo cle ll a 
conta alguma ao Ministro do succedido : e somente <melava entre 
os moraclor~s o susurrro de que no Arino3 hav ia ouro, pelo que 
nesta materia praticaram os referiCios aventureiros. 

Correndo assim est~s noticias, as alcançou o mestre de campo 
Antonio de Almeida Falcão, morador no J.v.Iatto Grosso, a tempo 
que, alcançado de cubednes , se de.lill eroLl á ten tar fortuna, ma u
dan elo a seu fi ! h o Paschoal da Arruela por não exp lorador daquel le 
districto, para cujo Ilrn se lho aggregaram alguns moradores 
com seus escravos, que faziam ao todo o numero ele 30 l)essoas. 

Sahiram ele Matto Grosso, e cortando ao lésto a buscar o 
Jaurú, rodaram este rio a sueste, e sabiram deste ao Pa raguay, 
o qual subiram no rnmo de nordeste por espaço de 12 dias, no 
fim elos quaes desembarcaram na margem occidental do mesmo 
Paraguay, e fizeram caminho por terra no rumo de norte, lW qual 
em quatro dias ele boa marcha dobraram a Chapada, e chegaram 
á Arinos. 

Por esle camin ho des de Matto Grosso até. o log·ar, em que se 
formou arraia l no Arinos, levou-se de viagem ~8 elias, em que 
se andariam 1.20 leguas. 

Fizeram logo algumas exper ienciaes , e som ou trar no r i
beirão dos primeiros descobridores nchnram algumas amostras, 
que ll.zeram computo . de umas quatro oitavas de ouro, que 
remetLeram logo ao dito mestre de campo, o qual sem esperar mais 
averiguação as mandou ao Ouvidor de Cuyabá Manoel Antunes 
Nogueira, dando-lhe conta elo succeclielo. . 
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,":"No diario da derrota do Aporê, a 16 de Março de 1750, se faz 
menção do rio Cavalleiro, e no de 27 se deu noticia do descobri
mento do~chamndo .Cnrumbiara feito por Antonio de Almeida e 
Moraes e 11'1'ristão da Cunha Gago, o qual não teve o efl'eito dese
jado, pelo embaraço de varfas n~çõos de gent io, que se oppoz á 
exp loraçiio d'aquella parte das serranins, d'onde suppuzeram cor
riam algumas poagens de ouro com a inundação das aguas, e se 
acharam em alguns carregas, que desaguam no mesmo Caval
Jeiro : e sem em bargo de que os mineiros de :j\iatto Grosso estão 
em grande expectação nos haveres, que promettem aquelles 
districtos, nenhum morador se acha com possibilidade para 
segui r esta em preza. 

fia noticia certa de que o já mencionado .Joiio de Souza e Azevedo, 
quando chegou no annu de i7iJ,9 a Matto Grosso, se fez autor deste 
descobrimento do Corumbiara, para o que fabricou documentos, 
que assim o persuadisse: porém a verdade é, que, quando no 
anuo de 1743 se fez a ultima en trada naquelle districto, ainda o 
dito João de Souza não havia passado do Cuyabcí, nem soube que 
havia Corumbiara no mundo, senão quando (buscando do Pará o 
Matto Grosso) passou pela embocadura do riacho, pelo quál An
tonio de Almeida e Tristão da Cunha fizeram as suas entradas . 

Estando ainda a escolta do Pará no Matto Grosso em Agosto ele 
:1750, chegou ao arraial de S. Francisco Xavier um feneiro 
chamado João Camello, oriundo de Portugal, o qual deu. por no· 
ticia que, acbnndo-se elle na aldeia de Santa Roza no Aporê mau 
dara o padre du missão de S. Miguel a reuni r uma pouea de gente, 
que se havia :10seotado dn Sllel aldeia para os mattos: e, recom
mendando esta diligenciu á dous hom ens pardos seus dependentes, 
fizeram entrada por nm ribeirão, que desagua no Aporê entre 
uma e outrJ missãv, acima mencionadas :e, tendo navegado quasi 
um dia, acbára um dos pardos uma boa amostra de ouro, que · 
gnardára na soa patrona ; porém, sendo assallados de noite pelo 
gentio, fugiram os aldeões, que iam governados pelos dous pardos, 
e ficou morto o que havia guardado a refer ida 3m ostra de ouro: 
do que, tendo os padres castelhanos noticia, mostraram fazer delta 
desprezo, dizendo que não podia ser, haver por aqnellas pnrtes 
se mel bante metal. 

Isto depoz o dito ferreiro ao juiz ordinario Antonio da Silveira 
Faguucles Borges, que tambem servia de intenden te e gua rda-mór, 
o qual por falta da rllfericla amostra não podia, segundo um 
capitulo do seu regimento, obrigar os moradores :i ir examinar 
aquelles districtos; e, querendo es tes ajus tar entre si uma entradn 
supplementaria, não se puderam concordar, por falta de meios 
competentes para semelhante expedição . 

Animava·os esta empreza, além da referida noticia, uma carta 
escripLa a um José Ferreira , por um seu. conüde nte, !que com 
dous escrnvos do mesmo Ferreira anelava por aque ll e~ districtos, 
em qtle elle avisava da certeza de haver ouro no referido ribeirão; 
porque não só allegava com a amostra meot:ionada, mas com a 
uniforme noticia dos indios, que foram com os dons pardos. Estas 
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noticias unidas á geral opinião de todos os mineiros, de que toda . 
a cord il heira tem ouro, so faz cr ivei em Matto Grosso tautiJ este 
descobrimento, como o de Oorumbinra, e por consequencia, qué 
podem haver outros muitos por todo o continente daquellas dila
tadissimas serranias. • · 

. (.José GonÇ!bl·v ~s clCb Fonseccb.- NO<I'!Clà SOBRE A PltOV!NCIA DE MA'!'TO 

GROSSO,) 

Minas de ouro da Cidade de Cuyabã 

• A Cidade de Cuyabá é cercada de collinas que oom excepção 
da parte occidental lim itam -lhe o horisonte. O plano em que está 
assentada é inclinado até á base clos outeiros do lado mer idional, 
onde corre um rütcho chamado Prainha que em direcçf1o quasi 
recta va i pa ra u. e, sepHando a cidade de um dos seus Hrraba ldes, 
atravessa uma plan ície ele quarto de legua, com curso panll elo 
ao caminho do porto, até cahir no rio Cuyabá. No tempo secco 
fica todo cortado e chega a desapparecer. 

As ruas que de E. vão para O. têm pequeno dec live de. subida e 
descida, mas as que lhe são perpendiculares, de S. a N., o tem 
ma is sensíve l, bem que em geral suave. Ao sah ii' da cidade pa.ra 
o lado N. eleva-se o terreno ainda por espaço de 300 a 400 passos, 
formando um campo chamado da Boa Mo rte, por ahi ex:istir uma 
igreja desse nome. 

A cidade pôde Ler me io quarto de leg-ua de poente a· nascente 
e dons terços dessa distancia du N. a S. Não ha senão 18 a 20 casas 
de sobrado, essas mesmo pequenas : todas as mais são terreas. 
C~d~ casa te.rn n?s fund~s t~mjard im plal!-ta~o de laranjeiras, Ii
rnoetros, gmabeuas, ca.)ue1ros, e t~marme1ros, arvore cuja fo-

· lhagem deusa e escura forma no mew das outras agradavel con
traste,, concorrendo todas ell as para darem á povoação aspec-to 
risonho e pitloresco. 
• • • • • • o • • • 

Quando chove, as crianças entretêm-se em procurar ouro no 
meio das ruas, porque os regos d'agua que se formam descobrem 
sempre alg-umas fo lhet<lS. Por toda a p_arte_ anda·s,e aqui por 
cima del le; nas ruas, nas casas que nao sao ladnlhadas, nos 
jard ins, não ha po ll egada de terra que deixe de0 conter. O pes
cador nn sua choupana pisa 0 precioso metal; metade de urn 
dia, porem, ele traba lh o em buscar arrancal·o elo solo lhe 
traz menos vantagens que a pesca ele um unico pacú. E' eomludo 
o objec t.o de extracção que os hab i t~ntes conseguem. 

Os diamantes se acham no Quilombo, disLante 1.4 leguas e 
d'ahi a 30 no districto Diamantino . Estes dous aPtigos, ouro e 
diaman tes, constituem as riquezas da província; nada mais ex-
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porta a não see diminuta porção de assucar e de tecidos de al
godão com destino ao Paeá. 

Cuyabit deve sua fundação á grande quantidade do OUI'O que 
deu o terreno em que assento, cujas ex.cavaçlíes e buracos attes
tam hoje o quanto foi revolvido. Nos primeiros tempos dos 
descobrimentos dos paulistas encontraram-se folh etas que pesavam 
até -uma arroba, unico inqr.ntivo que cbamou uns sertanis tas 
avidos de riquezas e os i mpclliu em solidões descou hecidas le
vando tão sómente espingardas, polvora, bala e sa l. Embarcaram . 
em Porto Feliz e seguiram a rêde dos rios que lh es pôde llropor
cionar dilatadiss irna viagem. Chegado 15· ao ponto onde hoje é 
Cuyabá, um caçador deparou com gr:mdes pedaços de ouro no 
nlto das collinas em que se ergue presentemente a igreja ele Nossa 
Senhora do Il.osario. Parou então as caravana~. Metteram as 
canôas no ribeirão Prainha, que nesse tempo era navegavel e 
hoje não por terem sido desviadas as og[Las, levaram quant0 pc
deram do encantado tbe!'o uro e voltaram paro S. Paulo, contando 
maravilhas. 

O modo de extrall ir ouro é o seguiu te : fazem-se grandes 
excavações e transporta-se a terra, á medida que se vai tirando, 
para uma· área preparada á beira de um rio, carrego ou lagôà em 
parallelogrnmmo de terra batida e ponseguintemente dura, cujos 
lados são fechados por ta boas, excepto o q LW encos ta 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 solJre c lia lança o 
trabalhador de continuo agua para que facilmente corra á pro
porção que fôr mais destacada e leve . Em seguida depois de 
repetida esta operação, põe elle certa quantidade na beira de uma 
cspecie de alguidar de páo cbnuwdo batéa e eom um pouco d'agua 
imprime ao todo um movimento circular, de modo que de cada 
vez o monte de terra seja lambido pel'a agua. Si houver ouro, as . 
menores partículas depositam-se logo no fundo." 

(Tfel'Ctoles Fl01'1l1tCe. -~m>~'lORIA SOIJltE A VIAGEM DE LANGSDORFl" NO 
IN 'l'ERIOR DO BRAZ IL.) 

• Durante a administração do Conde de Assumar, Governador 
ó Capitão Genera l ela Capitania de S. Paulo c Minas Geraes no 
anuo de 17181 Antonio Pires de Campos e outros sertanistas de 
sua comitiva, percorrendo o terrilorio des ta proviiJcia entre os 
rios S. Lourenço e Paraguay, subiram o rio Cuyabá em demanda 
da tribu dos indígenas CoxiiJonés, e encontrando-os nas aldêas, 
onde posteriormente se fundou o arraial e capella de S. Gonça lo , 
os captivaram em g1;ande numero, assim 'como fizeram outros 
sertanistas, que divagavam pelo mesmo terrilorio. 



DE MATTO ·GROSSO 737 

No anuo seguinte ('L71.9) Paschoal Moreira Cabral subindo com 
outra bande·ira o mesmo rio e não encontrando mais Cox iponés á 
apprehender, dirigiu-se 11elo rio Coxipó-merim, onde se demo
raram. Ali i observando as barrancas do rio, nota·ram alguns gra
nitos de ouro cravados em pedras da barranca, o nos enfeites do 
alguns dos indígenas que puderam apanhar. 

Esta uescoberta levou· os á estabelecerem -se no Jogar, fun
dando um povoado ou arraial, elegende ·os serta nistas r~ara guarda, 
mó r das novas minas ao nnsmo Paschoal Moreira Cabral : 

Dons annos depois, sempre em ele manda olo metal, subindo o 
mesmo Coxipó-merim foram dar ao lagar das Forqu'ilhas, onde 
fundaram uma capella sob a invocação de N. S. ela Penha. 

Essa mudança encaminhou-os á approximarem-srt do local 
onde hoje está situada a cidade de CuyalJá. 

Mig-uel Snb tiJ; um dos companheiros de Paschoal, tinha alguns 
Carijós seus escravos, e estes sahindo em demanda do metal nos 
maLtas visinhos lbe apresentaram varias amostras de ouro, um 
anuo após O· estabelec imento da Penha, em 1722. · 

Esta descoberta produziu logo maravilhosos resultados, visto 
como Su!Jtil pôde em breve recolber meia arroba de euro, e seus 
companbeiros não ficaram menos bem aquinhoados. A abun
dancia do ouro levou a popu)açi.ío da Penha para o novo desco
berto, onde fundou outro arraial 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 ~erritorio brazileiro, porquanto dentro do espaço de um 
mez se extrahiram ma is de liOO arrobas de ouro. 

A pr0pag-ação deS<ta noticia nas capitanias de S. Paulo, Minas 
Geraes e Hlo de Janeiro arrastou muita gente a Cuya.bá, toman-
do ·Se mui famosas as minas do Subtil. · 

Em breve se orgnnizou pelo novo Capitão General ele S. Paulo, 
Rodrigo Cezar de Menezes, o governo da nova Colpnia, sendo 
Pascboal Moreira Cabral nomeado guarda-mór . , 

( Gc~ncliclo NI ewles ele Almeiclc~ .- A·n,l s DO IMPERIO DO Br,AziL.) 

1\<linas de ouro dos 1\llartyrio~ 

Andando ahHgamente Bartholomeu Bueno ela Silva no ser'tão 
para o rumo entre Poent( e Norte, achara o rio. charnado-Parau
pá v a- e em seus barrancos muito ouro, que sem instrumento 
de o extrah ir, apanharam a mãos umas poucas de oitavas , 
entre as quaes foi uma folheta, que pozeram na Mão de Nossa 
Senhora da Penha, em S. Paulo. Estes homens mais cn.biçosos 
elo gentio do que de ouro não fizeram deHe .a estim3 r;lf& que hoje 
se faz; ainda que homem algum corno o Coronel Antonio Pires 

41 
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de Campos que tambem lá andou, e clizüt CJ•Ue por estarêm faltas 
de pa lavras e de ferram enta e cb eios de gentio, nã.o tiveram 
outro remedio, qué recolherem-se para S. Paulo, como fizeram 
.com o projecto de tomarem aposentos. 

Chegados que foram n di ta cidade de S. Paulo, que as Minas 
Geraea de ouro se frequenta">'am com mui'ta grandeza, quo os 
obrigou u passarem-se para ellas esquecendo-se do CJ Lle em outro 
tempo tinham visto,. e assentado de obrar; e como nem todos 
que se metem em minas acbam o cabedal que procuram sahindo 
muiLas vezes exciLado8, como acon teceu com o di to Bueno, que se 
viu tão pobre como nunca esteve, e com nove filhas para cazar, 
com r.u ja necessidade se lembrou do que tinha visto no dito 
Paraupáva. Pelo que otfe rer.eu esLa conquis ta ao Sr. Genera l de 
S. Paulo e logo tomou á mão a empreza, e dando-l he todo o 
soccorro necessario , lambem o fez Capitão 'Mó t· Hegente, e 
guarda mó r geral de sua descoberta . Mandou po is o dito Bueno, 
animado deste ca lor.; mas como já nesse tempo estava descoberto 
este Cuiabá; e era o cam inho por onde se devia enrrnr como da 
primei r a vez temeu pela distancia que vai de S. Paulo a Cuiabá 
se desanimassem os soldados e desertusem pe~ra o mesmo Cuiabá. 

Procurou r umo di:ffereute dando grande volta pelos sertões de 
Goyaz; e como haviam já bastantes annos, estava alguma causa 
esquecido ainda tomando a referida voltu não pode 110 decurso de 
tres a unos topar com a paragem procurada, ser para melhor 
dizer não foi Deus servido. Ne.sta d il igencia fez experiencia 
no r ibeirão de Goyaz, nchou e descobriu nquellas minas que hoje 
existem; e como já se achava muito velho só cuidava ele instar 
a varias pessoas, que procurasse m a dita paragem elos Martyrios. E 
com eiieito se animou o Coronel Amaro Leite á metter-se no sertão 
com trezentos bomeu3; mas como era a entrada por Goyaz, 
sempre o rumo foi differente, pe lo que apenas poderão chegar 
aonde hoje é denominado Arraes, e me persuado, que o mesmo 
l1a de acontecer ás expedições que proximamente me dizem fizera 
o Governo de Goyaz. 

O· certo para descobrir e entrar no dito Pnraupava, como diz ia 
o dito Capi tüo Mó r Regente Bartho lomeu Bueno e o Corone l 
Antonio Pedro é entrar pelo Cuiabá, procurando rumo entre Norte 
e Poente levando ao sertão dog- Bacaris, a dire ita, e passando 
pelo sertão elos Aguitis e marchando á rumo dire ito procmar o 
gentio chamado- Mnmberiara- da lingua geral com que já teve 
Jall a, e tambem nis(;o parte desm campanba que achou muito suf
Jiciente para outras minas geraes. E' isió o que póde informar 
a v. S. o seu mais humilde subdito- João Leme do Prado. 

Afim ele authenticar estes documentos aqui transcriptos declaro 
que o roteiro de Bueno e as not icias ele Antonio Pires de Campos 
escriptas por An tonio do Prado Siqueira, conservão em seu poder 
nos proprios transu rnptos, que o Visconde de Balsemão governa
dor dn província de Matlp Grosso, remeUeu ao super intenden te 
das terras e aguas mineraes de Cuyabá com oficio datado de 1. 7 de 
Outubro de 1.769, escripto pelo proprio punho do dito Visconde 
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e que ns noticias de João Lima do Prado foram extraidas do 
livro umdecimo de registros da camara de Cuiabá, a folha 103, 
onde se lançam por ordem do Governador e Capitão Genera l Luiz 
de Albuquerque de Mello Pereira C::aseres, no anuo de 1778. 

E' conhecido o rio Juruena, que nasce na latH ude de iiJ,0 e 43', 
20 leguas da cidade do Malto Grosso, e Lrazeudo as suas aguas 
pela margem occidental do Ar inos, torna menos cauda losa a 
correntr. desta, para com outras l'azer mais espuçoso o largo 
leito do famoso 'l'apajoz; porém o li mitado conhecimento que 
ainda ha do Juruena, em que nnvegou uma uuica ver., e á pressa, 
o Sargento mór João de Souza, teve agora de ser milito mais 
proveitoso, com as ultimas noticias dos Appiacás. 

Disserom elles que, subindo-se por este rio cinco dias acha-se 
outro chamado Paranáhyme, cujas gabeceiras vão ter á uma 
comprida serra, qne ao chegar á barra do .Paranáhyme, se prin
cipia á vet' formação de prata pelo Jumena, em pedras grandfls, 
não só dentro do rio, como na superrlrie da terra; que o gentio 
Cassahype, que mora nas margens d0 entro rio por ell e denomi
nado Parámutangu, que faz barra no Pa ram\hyme, usa de enfei
tes de prata: que ubaixo dn fóz do Juruena, e JUnto ao rio Coroá 
que tambem entra no Arinos, e parece ser a segunda elevação 
do mesmo Jurueua, que se encorpara com aqueU.e J;JOS parallelos 
de 9 e 10°, habita a nação Bacary, que não tem outros 
enfeites senão de prata, á qual os ditos Appiacás chamam itatina., 
e conhecem tanto este metal, que pondo-se em duvida na forma
ção delle em folhetas tiio grandes como affirmava o cacique Seve 
riano e seus Clompanbeiros, e dizeudo-se-liles que talvez o que el les 
chamam itatina fosse outro metal não precioso, o moço Pe1:eé, 
irmão do cacique, que estava deitado, levantou-se arrebatadamen
te, e chegando-se á mesa uoude existiam algumas peças de prata, 
gritou, itnlina, ita.tina por vezes, como para jusLificar o conheci 
mento que tinha deste metal; e que depois mosttando-se-lhe uma 
bacia de estanho bem polida, não, não, itê1tinn é, pegando em um 
estanho que estava em uma das mesas da sala, esta sim itatinu, 
que almnda no Paranóhyme. 

Para conveniencia dos pov0s, e beneficio publico do Imperio 
do Brazi l, devem-se buscur estas minas com ardor, e na fórma do 
que foi determinado pelo alvará de 5 de Maio de 1.753, que 
alcancem os seus descobridores as mercês que forem justas, e 
correspondentes á qualidade e utilidade que resulla do seu serviço, 

(Revista elo Instituto Historico,) 

•. Noticias que me participou muitas vezes Antonio Pires de 
Campos, o vel ho da paragem chamada- Martyrios,- cujo nome 
indaguei, quel'endo saber a sua etymologia; explicou-me el le 
que na serra ou pedernaes de crystaes, que do mei.o della se 
emparedam até o alto, tinha por obra da Natureza umas -seme-
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lhanças da corôa, lança e cravos da paixão de Jesus Christo, mas 
tudo tosco; por esta razão appelli daram a çlila serra ·com o nome 
de Martyrios, á qu1l l paragem fàra elle dito Antonio Pires ,. sendo 
de idade de 1.4 anuas, com seu pai Manoel de Campos, que era o 
cabo que governava a tropa de @0 homens :uma dos, que iam 
·nesta bandeira a conqui star o gentio daquclle districto, chamado 
-Serranos, que hab iLam pr.las margen s da dita serra, a qual 
tinha a sua vereda do nascente para o poente, e tã0 elevada na 
altura, que se fazia incomparavel, á vista das mais serras que 
·haviam em todo o sertão. Nesta mesma bandeira tambem and(1!'a 
com elle o defunto Bartholomeu Bueno, que teria a mesma 
idade, com seu pai, que indo depois de mu'itos annos descobrir 
ouro, que na tal paragem tinha visto, resa lvou errando o rumo, 
e indo já de volta para o povoado, descobriLl as minas de Goyaz, 
nome do gentio que a-lli habitava. 

Da Cachoeira da Chapada, silio que é hoje de Martinho de 
Oliveira, dizia o dito Antonio Pires·, que partiram, seguindo 
o rumo do norte e noroeste, levando o nascente do sol pelo lado 
dfreito, e o poente no esquerdo, fazendo marehas 1ão sómente de 
metade do dia, para, no mais qu e sobrasse, lmscar a vida, 
matando caças e tirando mel silvestre, que era o sus tento 
commum de todos os sertanistas ; e marchando assim ao cabo de 
oito dias, deram com um rio, que fazia sua corrente para o norte, 
o qual era da côr do leite suas aguas, com muitos botos do mar 
salgado, a que chamaram Pamnatinga., que vertido em nosso 
idioma vem á dizer, mar br·anco. ·· · 

E fazendo elles canôas passaram o dito rio, seguindo o mesmo 
rumo, chegaram ao pé da sobredita serra, achando outro rio largo, 
que ncompanbava esta serrania, e vendo a furia e o desembaraço 
com que o gentio os desafiava, fizeram uma trincheira de 
nHrdeira grossa ao pé deste rio, não tendo mais sabida para a 
parte do mesmo rio, dentro da qual se aquarte'laram, o que 
.não teve efl'eito; e como este rio no tempo secco mingua as suas 
aguas, ficando só mente alJSumas poçRs, dabi veio o chamarem-lhe 
- Pamupcívc!, que quer dizor, ma'l' cortado. 

Neste rio, como moços elles iniD brincar, apanhando ás mãos 
cheias granitos de ouro, que levanm á ofl'erl.ar ás suas parentas 
o obrigações do povoado, por lhes parecer bem a côr daquelle 
metal, cujo valor ignoravam naquelle tempo; e por prendas á 
Nossa Senhor·a da Penha da cidade ele S. Paulo, lhe puzeram no 
braço uma dessas folhetas com o,peso de 13 oitavas, que a pouco 
tempo se desfez para um resplandor do Menino Deus; e pas
sados muitos annos, descobriram as Minas Geraes , e se começou 
a dnr valor ao ouro. Dizia mais o dito Anton io Pires, que para 
estn conquista se não podia entrar com menos de ceni armas de 
fogo, pois o gentio é terrível, se sustenta de carne humana de 
outras nações que apanhn. 
Taq~bem disse o dito deftJncto que nestas minas não podia 

permanecer descoberta alguma por falta de disposição das teiTas 
mineraes, e só ·neste Jogar linha visto capacidade igual ás gue 
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vira, e exper imenta ra naquell e terreno de Minas Gera es, que 
tudo Linha sulcado e visto, .e que por se acha r com 90 annos, o 
não ia desco brir . 

E' quanto posso testemunhar de ouvido do sobredito defunct.o 
Antonio Pires, que fnlleceu haverá 20 annos, sendo meu vizinho 
muitos annos; e por verdade assigno es ta, jurando em minha 
alma quanto aqui se acha dito. • 

Antonio elo P1•cdo Siq~oeÍ I"Cb. - VILLA DE COYABÁ EM 27 DE AGOSTO 
DE 1769. 

UOTE!llO PAUA OS MAUTYU!OS, EM CANÔA PELO O!DEIRÃO DE GOYAZ 

« Descendo pelo ríbeirrro de Goyaz em canôa, se dará em rio 
largo e indo por elle se avistará uma grande ilha, quasi no aloja
mento das Carayahiras. O ri-beirão que se achar á mão esquerda 
avistando-se a ilha, se tomará por ell e acima até ond e poderem 
chegar as canôas, e d'ahi se tomará a ponte direita para o lado 
de Ca raya hiras e se avistará a ponta do morro, para a qual se 
ca minhai'á, e dobrando o primeiro morro , se lançará no seguuuo, 
terceiro, qu arto e quinto, até o dec imo morro, a paragem dos 
Martyrios, que é em um destes morros, que tem a admiravel 
vis ta, e nes ta parte com o favor de Deus, se acharam muitos 
haveros . Porém, pura es ta viagem se irá depois .da Paschoa, 
pela razao das vargens que h a, que são ma liguas, e ba genLio que 
é preciso anelar com cautela. • 

(REVI STA DO I NSTIT UTO !IISTORI CO .) 

Mine s des diatnants 

• Ce fut eu 1.74,6 que l'on reucontra pour la premiere fois des 
diamants de quelque va.leur dans la Province de Matto Grosso, 
et bientôt on en trouvn une si grande quanlité daus Je petit rio 
do Ouro, que !'ouvidor Manoel Antunes Nogueira, voulant 
s'emparer de ces terrains nu profit de la couronne, eu Ot 
évacuer tons les habitants; la farnine fil de gnmcls ravages 
parmi ces malh eureux ain si privés d'as ile. C e pays semb la dés 
lors avoir á so ullirir tons les les maux, car une longue séche
resse fut suivie, le 24, septembre 17416, d'un terrible tremble
ment de terre. Ce ue fut que le 13 ma i 1805 que l'on permit 
aux habitauts d'occuper ele nouveau leurs' iH'oprietés, mais á la 
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sarge de remettre á la couronu e, sous des peincs sévercs tons- les 
di nmants qu'il s pourr~ i ent rencontrer. Eln i 809 un ordre royal 
etablit á Cuynbá uB e jnnta de diamants . 

L'or et les d·iamanls, qui sont toujours réunis dans ce tte 
région comme dans bea ucoup d'autres, se tronvent surtout dnns 
les nombreux cours d'eau qui la sil onnent et même dans 
l'etendue des terrrdn s qui la compo~e nt. Cepen dant, aprés les 
pluies, Jes enfants de Diam antino chercl.1ent J'or contenu dans 
la terre même dcs rues et dans le ribeirão d'Ouro, qui comm e 
naus l'avons dit traverse la vi l/ e, et i/ u'es t pas rare qu ' ils 
r ecuil/ ent pour une valeur d'unc as u OL1 el eux patacas ( de 8 n 
i 5 çraim es poiels du Brés il ). Qu ant au diamant, on cite un 
négre qui, eu arranchaot des legum es dans sou jardin , trouva 
uo diamant <lttaché a leurs rac ines . Peu dr. temps, di s:rit-oo, 
avant notre arrivée :í Diam antino, un muletier , en plantant 
un pieu des tin é à atlac her ses mul es , en trouva éga lement 
un ,· mais du poicl s d'une ele ui ditava ( envieur 9 kn rate) ; ce 
derni er fa it se sr. rait passe dnns la ch11p nda de San-Pedro. Enfln 
on rapporte qu'il es t nrrivé. quclques de troucles cliamants 
dans l'estomac eles poul ets. 

Les prin.:! ipaux· cours qui offr enl. des diamants et de l'or aux 
recherc!J es des avides h·abitnnl s ele cette parti e du Brésil sont : 

Le rio d'Ouro, J'o rmé de I ~ reunion· de cl eux bras, depuis sa 
doubl e source jusqu'à son embouchure elans /e Diamantino, et 
ce dernier depuis sou ori1dne jusq u'à sa reuui on an Para guay ; 
le rio S<mta-Ann a nutre ailluent du Paraguay, et le rio el as Arei as, 
qui se jette el ans Je Santa- Anna, d~n s tout leu r cours ; les rios 
Sa n-Prt~n ci sco de Pa ulo et 3a n-Francisco Xavi er qni se rrunis
sent pout' se· jeter dans le Santa-Anna, éga lement. dans tout Jeur 
cours, auso i bieri quo le San-Prancisco el e Chag res, qui e~ t tri
butai re de In même rivi êre; enfl n I e Pnrng uny, cl epuis l'e mbou
chure du·Di amantino jusq u'au point appell é les Tt·es Barras . 

Ou dit aoss i qu e Je· rio S11midouro ; tributaire de /' Arinos, es t 
três ri che cn di amants. Les três n ombreu se~ ex pl oitati ons ouve r
tes dilns le terrain même el es ch~pn el as (pl ateaox), qui hord ent 
ses fl ancs ~e groupent principalement nutour el es :t l"t'aiaes de 
San-Pedro et de B11ritizal. • 

( F'?"anci< ele Castelna~r .. - EXPEDI TION DANS L ES PAH~'IES CENTRALES 
DE L ' AMEJUQUE DU SUD. ) 

Paraguay Dian1antino 

• Corria b anuo el e 1728 qu an el o teve principio o descobri men.to 
das minas elo Paraguay, sendo · a comarca da cidad e de C11ya1J:í 
regente da provincia, por nomeação do governador e capitão &"e-
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neral de S. Paulo e naquelle tempo tambem das minas, Rodrigo 
Ce7.ar de Menezes. Uma bandeira governada pelo capitão mó r 
Gabriel Antunes .Maciel, depois de se arrancbar no rio Manso, 
que faz barra no Cnyabá, rornpe·u o sertão elo Paraguay, e apresen
tou ao seu chefe seis oi Lavas e meia de ouro, que foram enviadas 
á cnmara regente, por iutermedio do capitão Gaspar Godoes, c0m 
uma carta datada em 18 de Setembro do mesmo :mno, em a qual 
lhe dava parte daq uelle achado . 

Es ta e outras descoberlas, en tre as quaes se devem contar as 
minas do rio Cypotuba, Santa Maria, no rio de seu nome, rio 
Negro, San ta lzabel nas cabeceiras do Arinos, já conhecidas então 
em 1746, largadas e abandonadas, tanto por não se conhecerem 
as esperanças que naquella aurea época só completavam grande 
por~ão de ouro, á v ista dos grandes sa larios, que pagavam as do 
CuyniJá e Matto Groso;o, como pelos muitos e valenres gentios, que 
occupa vam aq uelles terrenos e pelo alto preço por ·que chegavam 
os generos de que careciam, .fizerc•m afamadas as minas do Para
guay, aonde no anno de 174;7 foi Ouvidor Manoel Antunes No
gueira, que poz justi ça, em observancia ela provisão de 26 de 
Março de 1742, determinando que nestas mi.nas e suas novas 
descobertas se elegessem em cada um delles, na fórm~ da lei, dons 
j uir.es ordi narios, um tabeilião e um meirinho. 

Como se veio a descobrir que nellas Lambem se achavam dia
mantes, mandou logo o mesmo Ouvidor despejar o povo. 

Supplieuram as camaras ante o regio throuo a graça da 
faculdade de mineral-os, sa l v o os diamantes da corôa, ficando 
desde então vedadas, já pelas con tinuas gn<.lrdas militares, já pelas 
devassas, que tiravam todos os ministros em observancia das 
ordens regias. 

Além das minas apontadas muitas outras existem nas ribeirns 
DiamanLina, Conceição e Areaes, · nos rios Sant'Anna, Verde e 
outros que cort.am a região limi troplJe do Imperio com a Repu-
blica vizinha. • · 

(NO'l'ICIA PUBLIOADA NO PERIODICO - NOVA i\'frNERVA.) 
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Quadro das localidades da Provincia do ~i:atto 
Grosljo, 01.1de co~1st"a exisii.ir minas diversas, q1..1.e 
:fo.ra:rn out.r•ora exploradas 

REFERI!:NCTA A 
DISTANCIA 

NOMES 
OU SITUAÇÃO DAS 

MINAS 

CuyaM .. .,, . ......... Cidade uu 
Cuyabá .• 

Coxipó-mirim .... .... 

S. Josó dos Cocaos .. .. 

Poconó ............ .. 
Diamantino .......... V i 11 a do 

Al'l'aial V olho ... . .. .. 
Pat·i .. ... .. • . . . . ••... 
Brumaclo ' .... .•....•. 
S . Francisco .. . . . .. . . 
Arôas ... ...... ...... . 
S . Rarael .. . ....... . 
S. Joaqu im .. .. .. .. .. 
SanL'Anna .• • . •.... · .. 
S. João do Rodoio •.. 
S. F ranci seo de Paula. 
Santa Rita . .. ....... . 
S. Podro .......... .. . 
Santo Antonio ..... .. 
S. Vicente .. .. .... .. ·• 

Diamanw 
t ino .... 

Lavrinha• ..•••••.... M·a i.to Gros . 
~o ... . . . . 

Ouro -fino ....... .. . . . 
SanL'1\nna. •••..•...• . 
Pila•· ................ . 
Chique iro ... .... . . . .. 
Cabaça!. ..... .... .. .. " S. Luiz do 

Jaurú .. . .. .••. •.•.•. 
Cac01·os .. 

Jacobina ... . ........ . 
Corumbá ............ Cidade do 

Cot·umbá. 

Jacobina ......... .. . . S. Lniz do 
Cacoros .. 

_(F. A. Pimenta R~teno.) 

O Ou ro . . .. 

6 

36 

O Diamante 

OBSERVAÇÕES 

Onde es tá a capital da pt·o 
vi ncia . O mono do Hozario 
ost:i. se ndo actua lmonto 
explomdo. 

Foi a 1.a mina dos co borLa o 
on do so ru nd ou o ;m·ai al 
da Fo t·quilh a. 

Na margem direita do Cuya
bá. 

Torronos aurifOI'Os . 

o ouro. Os diamantes são mais ox 

9 
2J 

plorauos . 

40 No ribeirão do mesmo nome . 
59 
52 Logat· nflo sn uda v oi. 
59 
r;g 
:)9 
19 No t· io Pa•·aguay. 
i9 
!.9 Def•·o n~e do Jlodeio. 

Prox imo de Santa Rita. 
Idom de S. Ped •·o. 
E ntt'e S. Pedro o Santo An-

to nio . · 

Ouro . .. . Antigo arrJial proximo da 
cidade do Matto Grosso. 

Id em. 
ldem. 
!dom . 
I dom. 

66 No ri o Cabaça!. 
1ó5 Cobre . .. Porto do t·ogistro. 
33 FOI'I'O, 

O Calcaroo . Em Corumbá fabricam ox· 
cellon~o ca l. 

33 
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Cartta Regi a d e 1. 6 d e Janeir o de . 1~ 1 .,-, 
dando estat utos á c o m panh iia d e mine .. 
ração de C uyab á. · 

• João Carlos Aug-usto de Ocynhansen, do meu Conselho, Go 
vemaclor e Capitão General da Capitania de Matto-Grosso: Amigo: 
El-Hei vos Envia muito Eaudar: Sendo-Me presente a Vossa 
Carta de trinta e um de Maio de mil e oitocentos e quat0rze, 
acompanhada dos es tatutos ela nova Companhia de Mineração 
de Cuyabá, que se tem proposto a formar os sacias assignndos 
nos mesmos estatutos, pedindo em nom e, e a requerimento 
dos mes mos Sacias, a Minha Real Approvação de todos os artigos 
(j e que se compõem, para poder pros~~·uir o. pl~no de mineração 
projectado, nao obstante o ter de Ja provJ sonamente m~ndado 
pôr em pratica, pelas vantagens que de um tal estabelecimento 
podem resultar á Minha Heal Fa.zenda , e aos habitantes desta 
Capitania, onde pela sua central posiçno nenhum ramo de 
industria [J[1recia mais conveniente, do que a lavra dos metaes 
preciosos : E desejando, quanto é possível, animar todos, e quaes : 
quer e·stabelecim entos, que tendam ao bem geral, e particular dos 
meus fi eis vassa llos , e a prosperidade, e riqueza publica: Tendo 
ÜL1vido o parecer ele pessoas doutas e zelozas do Meu Heal Ser
vi ço, e bem co mmum: Sou Servido Approvar a Companhia de 
Mineração de Cuy~ bá, para cuja formação tendo concorrido com 
tanto zelo, e desvelo , regulando-se pelos es tatutos, que com es ta 
Minha Carta vos são remeltidos, assignados pelo Conde da Barca, 
do Meu Conselho de Estado, Ministro , e Sec retario do Estado e 
Ne gocias da Marinha e domínios Ultramarinos. e Presidente In
terino do Meu Real Era rio; Espero de vosso zelo, J uzes nctividacle, 
que não sómente procureis que se con sigam os bons res ultados, a 
que se propõ fJ esta companhia, mas que con siguireis persuadil-a, 
a que haja el e mandar, logo que tenha sumci ente força , a sua 
custa, algumas pessoas desta Capitania a aprend er nas Reaes Fa
bricas de Ferro àe Ipan ema na Capitania ele São Paulo, e elo 
morro do Pilar, na Capitania de Minas Geraes, a arte ele fundir o 
ferro, em grandes e pequenas form as, para com ellas se poderem 
tambem erigir nes ta Capitania fabri ca s de ferro ; afim de terem 
em abu ndancia e bom preço, já para os trabalhos de miReração, 
e ela agricultura, já. para a mesma defeza dessa Capitania; não 
devendo tambem esquecer-vos de fazer pesquizar com lodo o cui 
dado as minas de sal, que houver nestr. territorio, para que pos
asm ser approveitacl a.s em cl eciclicla vnnta gem dos Meus vassalos. 

O que tudo executareis com a p~omptid ão, e acerto com que 
tendes distinguido no Meu Serviço; dando-me parte pela Secre
taria de Estado do Negocias do Reino, e pelo Meu Heal Erario, 
dos resuHados, que annualmente se obtiverem, e proponclo -iVIe 
o quo vos parecer conveniente ao progresso, e riqueza dessa 
Capitania, para Eu resolver o que For Servido. Escripta no 
Palacio do Hio de Janeiro aos 16 de Janeiro de 18i7 .-Com 
assignatura de Sua Magestade. • 
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ESTATUTOS DA COMPANHIA DE i\IINERÀÇÃO DE CUYADÁ 

• i. A Real Fazenda pertencerão duas acções livres nos reêlitos, 
que produzir o fundo da companhia de MinerHção do Cuyabá, na 
fôrma do seu espo.ntaneo ofierecimento . 

2. O Governador e Capit?io Genera l da Capitanin de ·Matto Grosso 
será o inspector da companh ia, para vig iar sobre a observancia 
dos seus esta tutos, ze lando, e promovendo tudo quanto fôr em 
seu proveito, e da Real Fazenda, · pod endo convocar, e formar 
juntas interinas, emquanto se não estnbelecerem as juntas aclmi
n i strativ~s, mandada s crear reJo alvará ele 13 ele Ma io de 1803, 
para ne ll as se decid irem em ul ti ma instanc ia aque ll es negocias 
da companh ia, que na fórma do mesmo alvará dependerem de taes 
decisões . 

3. O mesmo governador e Capitão Genera l será presi Ll ente da 
mesa da direcçâo, e do conselbo ela companhia: e sómente por 
approvação sua , e com sua assistencia, ou de pessoa pot· ell e de le
gada, poderá reunir-se o consell1o, quando forem dignas el e 
attenção as razões a/legadas pela mesa da direeção para cono 
vocação. 

4. O conselho . da comp~nh i a será formado de 1.2 dos seus 
accion istas, que merecerem ao governador, e çapiLão general um 
ma ior conceito; prefer indo entre estes os que tiverem ma ior 
numero de acções, e se acbnrem presen tes no Cuyabá. A mesa da 
direcção será composta de qoatro direclores , escolhidos ·entre os 
ma is babeis dos do conselho, servindo os direc torPs por tempo de 
tres annos, si não houver inconven iente qua lificado, e reconlle
cido em conselho ; e no fim do triennio poderi.io ser reconduzidos 
os direclores, ou pod erão ser nomeados outros, corno parecer ao 
conselho ·da companhia, que para esse fim se convoC(Irá. 

5. O conselho da compu nhii1 se rá convocado no fim ele cada um 
:mno par a l he serem apresen tados pelos directore_s os livros de 
receita e despezv, e fazer-se a conferenc ia elo cofre, afim ele se 
conhecer da boa, ou má administração dos directores, lavrando-se 
de tudo os competentes termos. 

6. No tempo, em que se assentar que se devem repartir os 
lucros, quando os houver, tambem se congregará o conselho para 
regu lar os dividendos, sendo a parti lha, que se fizer, assignada 
por lodos os do conselho, e directores, e ficando livre a qua lquer 
interessado a examinar o modo com que foi calculado o dividendo 
que lhe toca ; para o que lhe será franqueado o livro d'os termos, 
e da receita e despeza,, quando assim o exija ; feito porém· este 
exame perante os directores, a quem compete a responsabi lidade 
de taes livros. 

7. A sexta parte da quantia que tocar a cada um dos interes
sados, ficará em reserva, fazendo-se a competente] éscripturação 
em separado, em sendo guardada em cofre separado: deste fundo 
é que sahirão as sommas necessarias para, as despezas extraor-
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dinarias, e até para a compra de escravos, si ·para isto chegar, 
no fim do anno, sendo, porém, a sua appli cação resolvida em 
conselho. 

8 . A mesa da direcção pertenceo governo e direcçilo dos ne
gocias da companhin, segunrlo os seus estatutos, decidindo-se pela 
pluralidade de votos , nos casos duvido~os, ou recorrendo ao con
selho no caso de empate de votos. Nos papeis, e contratos da 
companhia pod er· se-ha m:ar de um sello particular, que _será 
firmado das armas da Villu de Cuybá, cit·culado com a legenda 
--Fortuna Duee Comite Virtute..:..... tendo por baixo o anno da 
CI'eaç5o da companhia . 

9. O Conselho fará a divisão do trabalho pelos quatro direc to
res, cumo melhor parecer, e cada um delles tomará a si uma das 
quaLro chaves; que el eve ter o cofre da companhia. 

:1.0. As acçõés des ta companhia sfio isentas de qualquer penhora, 
embargo, ou execução fiscal, ou civil, ou do juizo ele Orpbãos, 
Defuntos e Ausentes . Os credores só poderão ter di rei to aos 
lucros, que de tn es acções provi erem , requeren do-os nas occa
siões sómentc, . em que se repartirem por todos os interessados . 
:li. O Juiz ele Fóra de Cuyabá será juiz conservador desta com

pnnbia, e julgará breve, e summ11riam ente as suas causas . 
1.2. Todos os que tiverem ao menos quatro acçõ13s nesta compa

nhia, gozarão, ernqllan to ell;1 dur~r. do privil eg io de homenagens 
nas suas propri as casas, nos casos em que ell as se costumam con
ceder, e os direc tores gozarão, além disto, da isenção de qual quer 
serviço militDr, não sendo official de soldo , e não serão violenta
dos D servir officio algum de justiça , ou fazenda, nem n ser de
posita rios ou tutores ele orpbãos, emquanto foreni clirectores . 
13. Os fundos desta companhia serão formados por 8cções, e a 

subscripção para estas se conservará aberta até que o fundo 
neces~a rio pura o encanamento das aguas, que poderem cobrir 
os tabol eiros das viz inhanças da v.illa do Cuinbá, fechando-se a 
subscripção logo que se principiar esta obra, sem que nenhuma 
auLoridade possa viol entar n companhia a receber mais socios, e 
servindo-lhe de limite o designado para as companhias de mine
ração no paragrapho segundo do artigo septimo do alvará de treze 
de 1\'Iaio de mil oitoceRtos e tres. 
14. Para que a companhia possa augmentar os seus fundo~. 

quando lhe convier até ao indicado limite de mil e oito escravos, 
ser-lhe-h a permittido o admittir novas acções dos sens actuaes 
socios, c na falta destas acções de novos socios, regulando-se, po
rém, neste caso o premio com que estes novos accionistas devem 
compemar os trabalhos já feitos pela companhia, para vencerem 
os lucros que competirem ás praças .com que entrarem, sendo 
este regulamento feito pelo conselho da compunhia. 
Hí. A duração desta companhia será de trinta annos; e findos 

es tes , poderá ser dissolvida, ou novamente constituída, como pa
recer conveniente . 

:1.6. Caàa uma ac~ão des ta companhia ser~ de cem mil réis em 
moeda, que se deverão entregar no acto da subscripção e ele dons 
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escravos vestidos, · e pt·eparaclos de ferram entas por uma vez, e 
que serão enhregues a companhia, no momento em que princi
piar a min eração, e Jogo que se concluir o enca11amento das 
aguas, ou outra qualquer 0peração preliminar, de que ella de
pender, ·e para que é applicado o dinheiro recebido. E se por 
algum motivo o accionista deixar de entrar com os escravos, que 
é obl'igado, quando forem requeridos, não terá parte no lucro 
da mineracão, nem jL1S algum para reclamar a entrada que fez · 
para o fundo de despezas : será permittido, porém, :i mesél da di
recção 9 conceder um ]Jrazo, que não exceda de seis mezes im
prorogaveis, aos accionistas de mais duas acções, para apresenta
rem todos os escravos, que sãoobrigados, supprimindo no entanto 
a falta destes com escravos alugados á sua custa ; com a clau
sula de que findo o prázo concerlido sem fazer a entrega doses
cravos, que devem ficar pertencendo á companhia só terá direito 
ao pagamento dos jorn[\es, cedendo em proveito da companhia e 
mais lucros que l10uver, e ficando expulso da companhia. 

17. O dinheiro. e escravos pertencentes ú companhia, nao se 
poderão tirar durante o tempo qLlC lhe é concedido; e sómente 
será livre aos accionistas o vender e traspassar as suas acçõcs, 
preferindo os socios em igualdade de preço; para o que se fará 
publico uma tal venda fJor edital da mesa da clirecção, para 
conhecimento dos actuaes interessados, sem ·o que será nulla a 
venda feita á pessoa que não seja da sociedade. 

:1.8. Ficarão pertencendo á companhia todas as aguas que 
puder introduzir no i'ego, ou encanamento, que vai ·emprebender, 
achando-se cl~volutas, ou não occupadas Ieg·itimarnente por 
algum mineiro de \3fféctivo trabalho, e com reserva das exceptua
das no paragrapho segundo do artigo nono do alvará de treze de 
Maio de mil oitocentos e treze; assim como us terras que poderem 
lavrar com as ag-nas elo dito encam1mento, ou regos chamados 
do Canelas e do Brigadeiro achando-se estes terrenos devolutas, 
ou não occupados legitimamente, e .sem trabalho.ell'ectivo de 
algum mineiro; sendo notificados os donos legítimos si alguns 
houver, sem effectivo trabalho; para dentro do prazo de seis 
mezes. abrirem serviços mineraes correspondentes á extenção 
do terreno que possui rem, com pena de perdimento a favor da 
companhia, no caso contrario: conservando sómente a extincção 
marcada no paragrapho terceiro do artigo sexto do sobredito 
alvará, si tiverem forças bastantes para o seu lavrar etfecLivo. 

10. Na reparti ção e concessão das terras mineraes e aguas, que 
se acharem devolutas na companhia de lVJatto -Grosso · terá a 
companhia preferencia na fórma do paragrapho primeiro do 
<lrtigo sexto do alvará ele treze de Maio de mil oitocentos e treze, 
sobejando -lhe forças para novas em prezas, ou devendo suspen
der os trabalhos principiados, na fórm~1 do paragrapho sexto do 
dito alvará, em terras que lhe são concedidas. 

20. Nos terrenos mineraes concedidos á companhia, não terá 
Jogar quaesquer denuncias, ou repartições, a, titulo de llesco · 
hertas. 

.. 
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21. Os administradores, feitores e camaradas, ou quaesc;:uer 
empregados no serviço da Companhia, não poderão ser empregados 
em outro qualquer serviço, sem mostrarem, que foram des pedido~ 
do servico da companhia, com pena de quarenta mil réis a favor 
ela caixa ela companhia, pagos pelos que os alliciarem . . 
· 22. Os administradores. que pelos seus bons serviços por 
espaço ele o(to anoos merecerem siogular recornmenelação ela 
mes& da direcção, e satisfação geral ela co mpanhia, ·ficarão elohi 
em diante gozando de uma, até duas acções, sem serem obrigados 
a algum premio, entrando com os esc r·avos competentes. • 

Palacio do Rio de Janeiro, aos i6 de Janeiro de 18i7 . ....:.. Conde 
.da Barca.. 

fi 
. •.:il 
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Concessões Dara exDloração e lavra de mineraes 

111arth, I 1·mãos & Comp.- Decreto de 23 de Outubro de 1828. 
- Concede-lhes pet·missão para minerat• ouro e outros metaes e 
pedras preciosas mediante a OJ'ganização de uma companhia. 

A ntonio L ttiz F e?'nandes Pinto.- Decreto de 30 de Julho de 
1830.- Conceele-lhe perq1issão para organizar um·• companhia 
de~tinada a minerar em terras que pretende . comprar ao Governo. 

Joaquim Jo se de S iqueira.- Decreto ele 23 de Agosto de 1830 . . 
- Concede-lhe permissão para minet·ar ouro e outros mineraes, 
organizando para semelhante fim uma companhia ele nacionaes e 
estran geiros. 

Cu,stodio Teixeira L eite, Joaquim Leite Ribei1·o, Dr. M edrado 
Rivano, Jo sé Joaquim ele Carvalho e Dr. Cesar Persia n i. 
-Decreto n. 794 de 7 de Junho de 185'1.- Concede-lhes per
missão para explorar ouro no logar denominado- Martyrios- do 
rio Parag uay. 

Conselheiro de Estado Caetano il{aria Lopes Gama (Vis
conde de Jl1.'aranguape} e Dr. Joaquim Jo se de Oliveira.- De
creto n. 887 de 18 de Dezembro de 1851.- Concede-lhes permissão 
para explorar mineraes nas Provinciaa de Matto-Grosso e Goyaz, 
e ig ualmente as minas de cobre das margens do rio J aurú. 

Pelo Decreto n. 1319 de 31 de Janeiro de 181)4 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 do 
ouro que extrahissem dos terrenos cuja exploração lhes fôra conce
dida. 
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Reconhecidos pelo Decreto n. 3351 A de 29 de Novembro de 1864 
os direitos dos herdeiros do Visconde, a concessão de que se trat:J. 
foi afinal declarada nulla pelo Decreto n . 45'16 de 28 de Maio 
de 1870. 

George Ebhurclt. - Decreto u . 4509 de 20 de Abril de 1870 . -
Concede-lhe permissão para explorat· ferro e outl'Os metaes dentro 
da zona de 5legoas da estrada de ferro, de que é concessionario, 
entre o madeira e o Mamoré. 

Bacharel Antonio Corrêa do Couto . - Dect·eto n . 4546 de 9 
de J alho de 1870.- Concede-lhe permissão para explorar out•o e 
outros mineraes nos morros da Prainha., Jassé, Cachipó e Cocáes. 

B a1·ão ela Diamantina. - Decreto n. 5485 de 26 de Novembro 
de 1873. -Concede-lhe p::;rmissão para explorar carvão de palra 
no Municipio do Miranda, eMlaido o territorio da colonia militar 
elo mesmo nome. 

Manoel L eite do Amaral Coutinho .- Decreto n. 5486 ele 26 ele 
Novembro ele 1873. - Concede-lhe pe rmissão pat·a explorar carvão 
de pedra e mercurio no lagar denominad.) Li,rramento, Manicipio 
de Villa Maria. 

Baroneza de Vilta jjlfaria.- Decreto n. 6273 de 2 de Agosto 
de 1876.- Concede-lhe permissão pat·a explorar ferro e outros 
metaes nas suas propriedades de Pirapitinga e S. Domingos. 

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto n . 7003 de 24 de 
Agosto de 1878, e ainda pelo de n . 8625 de 28 de J alho de 1882, 
sendo afinalrestabelecida pelo Decreto n. 8780 de 25 de Novembro 
de 1882. 

F,·cmcisco Couto da Sil'IJa. - Decreto n. 69'15 de 25 de Maio 
de 1878·- Concede-lhe permissão para lavrar crystaes no Muni
cipio de Miranda. 

Esta concessão foi pt·orogada pelo Decre to n. 7806 de 24 de 
Agosto de 1880. 
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Guilhe1•me F'?•anc isco J ones e João B aptista R odocanachi.
Decreto n. 6962 de 6 ele Junho de 1878.- Concede-lhes permissão 
para explorar cobre e OLl~t·os mineraes nas margens do Rio Jaurú. 

Antonio Placiclo Peixoto do Amw-ante .-Decreto n. 7033 de 
13 de Setembro de 1878. - Concede-lhe permissão pJra explorar 
ouro e outro> metaos na cidade de Cuyabá . 

Esta concessão foi pro rogada pelo Decreto n. 7775 de 26 de 
J alho de 1880 . 

. Brigadei1·o Josd JQaqttim de Carv alho .-Decreto n. 713-! de 
18 de Janeiro de 1879.- Concede-lhe permissão para explorar 
ouro e outros mineraes no l'io Cabaça! e seus affiuentes na Comarca 
de S . Luiz de Caceres . 

Esta concessão foi pro rogada pelo Decreto n . 7653 ele '21 de 
Fevereiro de 1880. 

Por Decreto n . 8249 de 3 de Setembro ele 1881 o concessionario 
obteve permissão para lavrar as minas exploradas . 

Esta concessão foi tt-ansferida á « Cabaçal Company Limited >) 

que obteve permissão para funccionar no Imperio por Decreto 
n. 9086 de 15 de dezembro de 1883 . 

Eugeni o }.!f einik .- Decreto n. 7165 de 13 de Fevereiro ele 1879. 
-Concede-lhe permissão para explorar mineraes no rio Sant' Anna. 

Barão ele Diamantina e Joc!o C a?" lo s Gregory.- Decreto n. 7279 
de 10 ele Maio ele 1879.- Concede- lhes permissão para explot•ar 
ouro no Município de Cuyabá. . 

Arthu1" Bud.- Decreto n. 7480 de 13 de Setembro de 1879. 
-Concede-lhe permissão para explorar mineraes na Comarca de 
Paconé. 

Soc iedade de ll1inuação 1Jrlat to Grossense. -Decreto n. 7489 de 
13 de Setembro de 1879.- Concede-lhe permissão para explorar 
om·o entre a sei'I'a Azul e o rio Arinos, até a foz do rioS. Manoel. 
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Jollo Baptista Vieira de Carua~ho e VasconcelEos, Gustavo Au
gusto de Almeida Gama e F ·rancisco 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 H~80.- Concede-lhe permissão paro explorar 
ouro e outros mineraes no arraial de S. Vicente, município de 
Matto Grosso. 

Esta concessão foi prorogada pelo Decreto n. 857f" de iO de Junho 
de 1882, sendo conce.lida pelo Decreto n. 9237 de 28 de Junho de 
1884, permissão ao concessiona.rio para lavrar. 

Joaquim da Silva Albuquerque.- Decreto n. 7998 de 12 de 
Fevereiro de 1881.- Concede-lhe permissão para explorar ouro e 
outros mineraes no rio Seputuba, Município de São Luiz de 
Caceres. 

Francisco Couto da Silva.- Decreto n .. 8147 de 25 de Junho 
de 1881.-Concede-lhe permissão para organizar duas companhias, 
uma em Corumbá e outra em S. Luiz de Caceres, para fabricação 
de ferro. 

Germano Lewandowosky e 4 ntonio ll'.l onteiro. - Decreto 
n. 8306 de 12 de Novembro de 1881. -Concede-lhes permilisão 
para !J::tplorar mineraes no rio Roncador e terrenos adjacentes ao 
districto da Chapada. 

D;·. Ayres Pompêo Gar'!Jalho de So·uza.- Decreto n. 8535 de 13 
de Maio de 1882.- Concede-lhes permissão para e:xplorar 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 cÓncessionario obteve permissão para minerar pelo Decreto 
n. 9221 de 31 de Maio de 1884. 

48 

.. 



754 PROVINCIA DE MATTO GROSSO 

Jl1 anoel Joaquim Bo r,qes de Lim ct e Augusto ele Almeida 
Torres.- Decreto n. 8779 de 25 de Novembro de 1882.-Conce
de-lhes permissão para explorar ouro e outros mineraes ria seáa de 
Itapirapuan, Município de S. Luiz de Oaceres. 

Peclro Rodrigues Ft·ôes e Bimben & Bouvet.- Decreto n. 8824 
de 30 de Dezembro de 1882 . -Concede-lhes pet·missão para ex
plorar ouro e outros mineraes nos Jogares denominados Lobo e 
.Cuité, da Comarca de Paconé . 

A.Baroneza ·de Paconé .reclama contra essa concessão allegando 
ser proprietaria das fazendas acima mencionadas por herança de 
seus pais e avós. 

Jl1anoeZ Nunes Ribeiro.- Decreto n. 8868 de 10 .de Fevereiro 
de 1~83 .- Concede-lhe permissão para explorar mineraes no Mu
nicipio de Paconé, logar denominado Lobo e Cuité. 

João Antonio Nunes da Cunha.- Decreto n. 0239 de 28 de 
Junho de 1884.- Concede-lhe permissão para lavrar mineraes no 
Municipio de Paconé, da Provincia de Matto Grosso. 

Jacto Antonio Nunes ela C~tnha.- Decreto n. 9264 de 16 de 
Agosto de 1884.- Concede-lhe permissão para explorar· · mine
raes no Município de Nossa S·mhbra do Rozario do Rio Acima. 

F 111\._ 
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