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AOS QUE LER.EM 

o tl'abalho, que offerec;o aos estudiosos, foi tragado em 
u1na de suas partes de accordo com o rico subsidio que 
.rara a historia do Brasil fornecem Varnha,g-em, S t. Hilaire, 
Mello ;•,Joraes, Macedo e o Barao do Río Branco. 

Segui-os conscienciosamente na minha lntroduCQiO Histo
rica, buscando salientar os episodios de nossa vida colonial, 
mooarchica e republicana~ que mais possam acot"dar na alma 
dos meninos e dos mocos-o amor da patria-que vai esmo
recendo em uo.s. e em outt~os tomando ostons rubros de odio 
inexplic.avel contra os Portnguezes, nossos companheiros de 
lutas, de glorias e de trabalbo. 

Siio de heroísmo as li<;;6es do passado, gloriosos os feítos· 
que propositalmente reso.mi, porque é máo vezo pejar de 
datas, no mes e factos insignificantes a memoria cias crian.-;;.a.s, 
que por firn repelle tuda quauto é fastidioso e inutil. 

Meu objectivo !oi provar, peregrinando entr<>ttumulos, que 
a geragao que passou, bem mareceo da que vai passando, e. 
da que inicia seus primeiros passos na vida nacionaL 

Como foram va.lentes os que pelejaram nos Guararapes, 
nas ruas do Rio da Janeiro, na Bahia, em Pirajá e Cabrito, 
na Colonia do Sacramento e nos campos do Rio Grande ! 

Que audacia a dos bandeiranies varando desertas, desde 
S. Paulo até o Perú, d'ahi ao Paraguay, destruindo e oon
struindo,Jevando por toda parte a ene.rgia;mascula e as ambi· 
Q6es dos primeiros habitantes civilisados da 1capitania de S. 
Vicente! 
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Que protesto tragico contra o captiveiro lá.vrat>am os eh efe s 
negros dos Palmares 1 

Que o.nceio pela liberdade vib rou a alma de Tiradentes, 
de Felippe dos Santos, e de tantos outros que a m e tropole 
-victimou! 

Como se apagou sem sangue a mancha negra da escravi
dáo, no periodo monarchico! 

E a epopéa do Paralluay! 

Na outra parte do me u livro, guiei-me por E. Vappeus, Ca
pist-rano, Rebout;as, Gorceix, Morise, Fa.Tilla Nunes., Mo
reira Pinto, etc ., utilisando-me tambero do relatorio do actual 
ministro da Fazenda e ola da Industria, fartos em infor
magóes sobre finano;;as, telegraphos, estradas de ferro, im
migragao, etc. 

Os constructores de casas_, urna vez estas promptas, arran· 
carn e despreza.m os andaimes ; os ~ue fazem livros, nao 
podem proceder assim . 

D'ahi as citac;oes acima, que salvaguardam minha probt
dade litteraria, e dáo prestigio e autoridade ao meu trabalho. 

Ar.BERTO BRANDAO. 

Rio de Janeiro, 12 de Novembro de 1895. 



SuYMARIO.-Descoberta.-Primeira missa.-A posse.-Habitantes pt·i
rnitivos.-Deoominacao dada á regi&o achada pela segunda expe
d iQ'áO .-Portuguezes e bcspanhóes. 

A descoberta do Brasil deve-se a um acaso, por
quanto a esquadra de treze embarca<;Oes que, sobo 
commando de Pedro Alvares Cabra!, deixou a foz do 
Tejo no día 9 de Mar.;o de 1500, destinava-se á 
India. 

As célrrentes oceanicas, porém, desviaram-na do 
rumo a seguir e ella veio ter ás costas do Brasil, 
avistando o¡;¡ navegantes, em 22 de Abril do mesmo 
anno, um monte, a que deram o nome de Monte 
Paschoal, em atten.;áo á festa da Paschoa, que aca
bavam de celebrar a bordo. 

Pensando achar..se em frante a uma ilha, Pedro 
Ah·ares. Cabral procuro u uma enseada onde po
desse abrigar sua esquadra, encontrando-a dez 
~eguas maís ao Norte e denominandc;¡-a, pelas segu
ran.;as que ofl'erecia, Por-to Seguro. 

Ahi, em 26 de Abril, domingo da Paschoela, cele
brou-se em urna restinga a primeira missa, á qual 
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assistiram muitos indígenas, clois dos quaes já ha
vünn estado em contacto com os hmnens do borclo, 
manifestando-se, segundo narra Poro Vaz Cami 
nha, apenas attonitos, quanclo mostraram.-lhcs un¡¡ a 
gallinha. " Náo lho quizeram, diz o chronista. por a 
máo ; e clepois a tomara m como espantados"· 

Em 30 de Abril, em outra missa, effectuou-se a 
cerimonia da posse da regiáo achada par11 a Coroa 
de Portugal, levantada no alto de um morro uma 
grande cruz de madeira con1 a divisa do reí 1 l. J\1a
nool. 

Julgando-se Cabral,pelas informac;oes colhidas dos 
naturaes, corno dissemos, e!lp. urna ilha, deu-lhe o 
non1e do Ilha da Y era Crus. 

Da sua esquadra, reduzidajá a dozo na vi m;, des
taco u elle urna caravella para levar a nova a Portu
gal, e nella formn enviados vestuarios, arn1as e 
outros objcctos dos selvagens, seguindo os outros 
navios caminho do Oriente, a 2 do Maio, tendo dei
xado em terra clous condemnados a degrado, no in
tuito de aprenderem a lingua do paiz. 

U m anno clepois foi a supposta ilha visitada por 
tres caravellas, fazendo parte da expedi¡;:.ao, como 
piloto, Americo Vespucio. 

Esses exploradores verificaran1 que es;lavanl em 
um continente, e náo em urna ilha,e a elles devem-se 
os nornes dos cabos de .S. Roque, Santo Agostinho, 
Sao Thomé, SantaMaria, dos port.os do Hio de Ja-
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neíro, Angra dos Reis, S. Vicente, Cananéa, llallos 
ás re.gioos que iam visitando. 

E m 1503, nova frota, composta do navíos do go
verno e de particulares, na qual voio de novo Amo
rico Vospucio, sabio de Lisboa e doscobrio a Bahia 
de TadoB os Santos, fundando a primeira feitol'ia 
poriugueza, corn o pessoal de 24 homens apenas, a 
qua! f'oi denominada Santa Cru:;. 

Proveio da.b:i o primeiro nome do nosso paiz, 
substituido mais tarde pelo de Bra3il, em virtud e da 
grande quantidade de uma madeira nelle encon
trada, que os indígenas. charnavam ibirapílanga 
(púo vermelho) e que da va tinta igual a de out ro pao 
que vinha do Orien.te, cmn o no me de brasil, e Yen· 
di a-se na Europa á razilo ue dois ducados por arroba .. 

A parte noYte do Brasil, desde o cabo de S. Hoque 
até o Pará, foi explorada pelos bespanhóes Alom;o de 
Hojerla, Vicente Pinzon, cornpanheiro de Chrislo
va~ Colombo, Diogo Lepe e out ros, antes de Cabra!. 

Su~t:\!A.RIO. -Periodo colonial.-Capitani.a.s .-Uoverno geral.-LuttLS 
horoicns.-0 almin1.nte Pater e o cornmaudnnte do uRos:nio,o.
Copitula~Bo~ 

Com o intuito de evitar o desenYoh,imento do com
mercio Jrancez, resol veo o goYcrno portuguez diúdir 
o paiz em quinze quinhoes distribuidos a doze dona-
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tarios, aos quacs foram dados largos. privilegios, 
:poderes absolutos, e entre es tes o de captivarem gen
tíos para o seu servico e de seus navíos, e o de ma
darem vendel-os, até 39 cada um, livres ele cisa em 
Lisboa. · 

Entre os donatarios conta-se Martim Affonso, a 
c¡¡uem D. Joáo IH deo cem. leguas de costas, desde o 
río Mucuhé até a bahía de Paranaguá. 

Foi elle quem fez transportar da Madeira a carma 
de assucar- para a colonia de S . Vicente e diversas 
especies de anima es d0m.esticos. 

E m 1548, porém, o governo da metropole creou na 
llahia u m governo geral, senclo escolh ido para go
v~rnador Thomé de Souza, que veiu acompanhaclo 
}!YOr alguns religiosos da Companhia de Jesus, entre 
0s quaes Manoel da Nobrega e José Anchieta. 

A essc prímeíro e notavel governador deve- se a 
i:undagáo da Cidade do Salvador-, mais tarde S. Sal
vador. 

E m 1550, D. J oáo III pe di u ao Papa a creagáo do 
bispado da Bahía, sen do sagrado bispo Pero Fer 
nandes Sardinha, que cm Outubro de 1551 achou-se 
na Bahía exercendo seu cargo. 

A Thomé de Souza succedeo corno governador 
Duarte da Costa, sob cujo dominio fundou-se S. 
Paulo, «no alto (diz Varnhagem) de um morro so
branceiro e ilhado pelos valles de dous pequenos 
ribeiros, que com os nomes de Tamandoate - hy e 
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de Anhanga-hy, isto é, Agua do tamandoá-ban
deira e Agua da diabrura, váo affiuir ao río que 
cntáo se denominava por adulteracáo d'esta ultima 
palavra ce Amambay » e é o grande tributario doPa
raná, o que hoje vale o mesmo que rio do Tié Ver
dadeiro. A No brega eleve-se a es.colha do local, e em 
25 de Janeiro de 1554, dia de S. Paulo, celebrou-se 
a primeira missa no novo estabelecimento, denomi
nado por isso S. Paulo. 

Sobo governo de Duarte da Costa deu-se o triste 
episodio do naufragio da náo Nossa Senhora d' Ajuda, 
em que voltavam para Portugal oprimeiro prelado do 
Brasil, occlesiasticos e muitas pessoas e familias 
gradas, tendo Jogar o sinistro nos baix.os cbamados 
de D. Hodrigo, quasi na foz do Cururipe. 

Os naufragas foram trucidados pelos gentios,mais 
ao Norte, á rnargem esquerda do río S. Miguel. 

A Duarte da Costa substituio Mem de Sá, que com 
se u sobrinho Estacio de Sá expellio os ÍI'ance.zes do 
Rio de Janeiro e mudou os fundamentos da cidade, 
da Praia Vermelha para o morro do Castello, deno
minando-a S. Sebastiáo, em homenagem ao jovem 
rei portuguez dcsapparecido na Africa. 

Depois de Mem de Sá, foi o Brasil dividido em 
dous governos (1573),sendo a séde de u m a cidade de 
S. Salvador, e a de outro a de S. Luiz do Maranhao, 
c¡ue comprehendia oPará, Maranháo e Ceará. 

D u.rante todo o periodo colonial seguinte acharam-
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se os portuguozes a brar,os, ora com os indígenas, 
ora cornos europeus, fl·ancezes e hollandezes sobre
tuda. 

O episodio, que mais con vém assignalar, foi a Juta 
com os hollandezes, que prolongou-se por trinla 
annos, constituindo, por assim dizer, a phase heroica 
de nossa historia. 

Destacant-se nesse combater sem treguas os yultos 
do : 1'\'lathias de Albuquerque, que commandou du
rante sois annos, sem n1.n1.::a ter cobrado ordenados; 
o indio Poty, mais conhecido por D. Antonio Fe
lippe Camarfw, vindo do Ceará; Pedro de Albuquer
que, unico dos vinte homens daguarnir;áo do forte do 
Hio Formoso que oscapou com vida h1tando com os 
hollandezes; Bagnuolo, o libertador da Bahia;Henri
que Dias, André Vidal, Fernandes Vieira, Luiz l3ar
balho, que commandou urna celebro retirada ; e o 
almirante hollandez Patcr, que, vencido, depois de 
sote horas de combate, por Oquendo, envolveo-se 
na bandeira da patria e atirou-se ao mar, excla
Inando :. 

« O oceano é o unico tumulo que póde receLer o 
carpo do um almirante \'Cncido "· 

TamLem em um combate naval entre Do 'lVith e 
Silva Telles, em frente da Bahia, cm 1648, um com
nJandante portuguez, Pedro Carneiro, tendo sen ga
leáo, o Rosario, abordado por dois nm·ios inimigos, 
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poz fogo ao paiol da polvora e fel-o saltar, causando 
a perda dos clous navios hollandczes. 

O primeiro facto, citado por Varnhagem, é contes
tado ; o segundo, porém, mencionado pelo Barao do 
Río Branco, encontra-se no relatorio de 19 de De
zembro de 1648, do general Schkope. 

Os hollandezes tiYeram por si o auxilio de Cala
bar. natural de Porto Calvo, mulato, conhecedor do 
theatro da guerra, que os guiou muitas vezes á Yicto
ria, até que cm 19 de Julho de 1635 foi prisioneiro de 
Albuquerquc e por elle executado em Porto Calvo. 

A habil direcc;ao do príncipe .Joao Mauricio, conde 
de ::'\a.ssau Singen, nomeado governador geral do 
Brasil Hollandez, muito concorreu para o prolonga
mento da Juta, que terminou depois .da sua retirada. 
seudo o general Barreto de Menezes, em 19 ele Abril 
de 1648, o vencedor da primeira bataiha dos Guara
rapes, e da segunda no mesmo logar em 19 de Feve
reiro de 1649. 

A pe zar d'isso, só cm 26 ele J aneiro de 1654 o gene
ral Schkope capitulou, entregando ao reí de Portugal 
todas as fortalezas hoilandezas do Brazil. 

SUlfM..:\.RIO.-GuetTa dos Paulistas.-A'\5 mlnas de ouro. -Os bandei
rante!e.-Emboaba~. 

O interior do Brasil comec;ou a ser explorado em 
1573, durante o governo de Brito e Almeida. 
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Diversas expedi<;oes se deram, sobresahindo 
porém as guiadas pelos Paulistas, que náo só pro
.curavam o ouro, como escravisavam os indios, em
pl·egando-os nas planta<;oes da costa. 

A primeira guerra foi contra os Tupiniquins de 
Anhemby; dirigida por Jeronymo Leitáo, durou 
seis annos, destruindo os Paulistas tresentas al
deias e escravisando grande numero de indios. 

De 1592 a 1599 as expedi.;oes, commandadas por 
Alfonso Sardinha, Jorge Correia e Joao do Prado, 
tiveram por theatro o Rio Grande; de 3.601 a 1602 
penetraram em Sabará; em 1602, sob a direcQáO de 
Nicoláo Barreta, Manoel Preto e outros, foram até 
o alto Araguaya. 

Em 1606, com 1800 homens, senda apenas 300 
brancos, associaram-se os Paulistas aQs aventurei
ros do Río de Janeiro e do Espiriio Santo, munidos 
de armas de fogo e usando coura.;,as de cauro forr a
do de algocláo, chegando o chefe Manocl Preto, por
tuguez, irnpropriamente denominado o heroe de 
Guayra, a ter sob suas ordens 1000 combatentes 
Indios. 

Essas expedi<;oes eram denominadas bandeira.,, e 
bandeirantes os expedicionarios. 

Por toda parte penetravam os bandeirantes, des
truindo aldeameotos dos indios, cidades fundadas 
:pelos hespanhoes e jesuitas, como Ciudad Real, 
nas margcns do Pi'luiry, Villa Rica, sobre o Ivahy, 
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Loreto e Santo Ignacio, á margem do Paranapane
ma, S. Miguel, Santo Antonio, Jesus 1\tlaria etc. 

Esses audazes a ventureiros investiram muitas. 
vezes contra o Paraguay, descobriram o Piauhy, 
as minas de Sabará, as de Paracatú, entral'am 
pelas solidoes de Cuyabá e de Goyaz, pelo Rio 
Grande do Su!, fora m no norte do Brasil até o Ma
ranhao e o Amazonas, atravessando a cordilheira. 
do Perú e atacando os h espanhóes no proprio 
centro de suas possessoes. 

E em 1661 proclamaram rei a Amador Bueno, que 
recusou-se, fazendo accla mar D. Joao IV, já reco
nhecido em todo o Brasil portuguez. 

E m 1708 deu-se a lucta contra os Emboabas (ho
mens de longe) ou Forasteiros, como os Paulistas 
designavam os rorluguezes. 

Aquelles, vencedores no combate do Rio das 
Martes, sob as ordens de Domingos da Silva Mon
teiro,foram batidos por BentodoAmaralCoutinho, (*) 
natural do Rio de Janeiro, e retiraram-se para Pi
tanguy. 

Em 1709 Antonio de Albuquerque poz termo a. 
essa guerra civil. · 

Foi ainda um Paulista, Domingos Jorge Velho, 
quem deu cabo do celebre quilombo dos Palmares 
em 1697, quilombo que manteve-se independente 
durante 60 annos, repellindo hollandezes, portu
guezes, e brasileiros. 

(") Será o m esmo que com mandou os estudnntes na lucta contra 
Duclerc Y 
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Os chafes negros vencidos ti,·erarn uma morte 
heroica: lancaram-se do alto de u m rochedo. para 
nao n1ais seren1 escravos. 

SUM"-!ARIO.- A colonin do Sacramento.- Tratado de Santo Ilc.le
fonso.- Invas.f\o franceza no Rio de .Taneiro.- Ileroismo dos 
estudantes.-- Duguay Trouin.- Castigos exemplares.-Tratado 
de Utrecht. 

A colonia do Sacramento, fundada r¡a margem 
esquerda doPrata por D. Manoel Lobo, foi causa de 
prolongadas luctas com a Hespanha. 

Tomada e retomada por vezes en1. 1681, 1704, 1735, 
1737, bloqueada de 1772 a:1775, sópassou a pertencer 
á Hospanha em 1777, quando esta apossou-se tam
bem de Santa Catharina, gracas ás numerosas for
cas de terra e mar commandadas por Ceballos. 

O tratado de Santo Ildefonso, de 1• de Outubro de 
1777, arrancou de vez a Portugal a colonia, restitu
indo-lhe entretanto Santa Catharina e o territorio 
oriental doRio Grande etc. 

Em 1710, Du-Clerc, com 1.100 homens de tropas, 
um navío e quatro fragatas, veio ao Rio de Janeiro, 
desembarcou em Guaratiba e por Jacarépaguá al
canc;ou as mop.tanhas da Tijuca, penetrando na ci
clado a 19 de Setembro. 

Sahiram-lhe ao encontro os estudantes, comman
dados por Bento do Amaral Gurgel, secundado pelo 
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coronel Gregario de Caslro, ten do se travado san
guinolento comba le na rua Direita, no qualDu-Cierc 
foi vencido. 

Duguay-Trouin, sahido da Franc;a e m 1711 , Yeio 
vingar a derrota de Du-Clerc, que fóra apunhalado 
em :Niarco clesse mesmo anno na cása em que hahi
tava por motivos de vida privada. 

Apezar da retistenc;ia das fortalezas e da esquadra 
portugueza; ancorada pertode Villegaignon, Duguay
'I'rouin clesembarcou na praia de S. Diogo 3.800 ho
mens a 13 ele Setemb:-o; e a 20 tomou posse da cicla
ele, abandonada por Castro Mora es. 

A cidade foi entregue a 4 de ~ovombro aos Portu
guezes, depois de pagarem estes o resgate, a que 
Castro Moraes por conselho dos jesuitas subme1<-
teo-se. 

Essll infeliz governador foi deposto pelo pavo e 
substituido por Antonio de Albuquerque, que com 
6.000 homens viera de Minas em soccorro da ciclad e, 
teve seus beris confiscados e foi morrer em urna for
taleza da India. 

O commandante do forte de S. Joao foi declarado 
trahidor e infame e executado em effigie, o de Santa 
Cruz, Alves Pereira, foi deportado para Angola; o 
da ilbas das Cobras foi expulso do servico e o contra 
almirante Costa Athayde, que incendiou os navíos 
portugueses, morreu louco em Lisboa. 

Em 11 de Abril ele 1713 assignou-se o tratado de 
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Utrecht em que a Fran¡;;a renunciou su as pretenc;oes, 
sobre a propriedade das terras chamadas do Cabo 
Norte, situadas entre o Río Amazonas e o ele Oyapoc 
ou Vicente Pinzon. 

SUM:rvJARIO: Os J~ii.nz·Yice-Reinado do Bobarlella-Nova Capital 
do Brazil o Aquedncto da Carioca- O Cafeeiro- Imprensa-Precur
sores da [ndepe nd enci a. 

E m 1759 foram expulsas de Portugal e suas colo
nias os Jesuitas, que prestaram grandes servi¡;;os ao 
Brazil, redusindo "a civilisa¡;;áo milhares de indios, 
criando estabelecimenios de instrucc;ao e educa¡;;ao, 
em que foram aproveitados homens, como Gregario 
de Mattos, Basilio da Gama, Duráo, Claudio Manoel 
da Costa, AlvartJnga Peixoto, luzeiros do nosso pe
riodo litterario do seculo XVI ao seculo XVIII. 

Em 1762 foi nomeaclo Vice-Reí do Brasil o gene
ral Gomes Freire de Anch·ade, conde de Bobaclella, 
que já governava o Río ele Janeiro, as capitanías do 
sul, Minas e S. Paulo, e foi transferida para a cidacle 
do Río ele JaneiJ"o, que contava entao 30.000 habi
tantes, a capital do Brazil. 

A administra¡;;áo ele Bobadella foi fecunda em bene
ficios, desenvolveo a calonisac;áo na parte meridio
nal do Rio Grande e Santa Catharina, construio t:> 
aqueducto da Carioca, abastecendo de agua a nova 
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Capital pelo que foi censurado pelo govcrno por
tuguez. 

Foi em seu tempo quo o cafeeiro, importado nCY 
Pará pelo Major Palheta, gra¡;;as á um presente de 
Mm• Claude de Orvilier, mulher do governador de 
Cayena, come¡;;ou á ser cultivado no Rio de Janeiro. 

E m 1762 alguns pés trazidos do Pará por .J oáo Al
berto Castello Branco deram sementes, que forarn 
plantadas em Rezendo e S . Gow;alo, propagando-se 
d 'ahi a cultum pelos outros municipios do Río de 
Janeiro, Minas, S. Paulo, Bahía e Espirito. 
Santo .. 

Foi ainda sob sua protec¡;;áo que em 1747 Antoni<> 
Isidoro da Fonseca fundou a primeira imprensa no 
Rio de Janeiro, supprimida lago depoi:;; por ordem· 
da metropole . 

E m 1789. den-se a chamada conspira¡;;áo da Incon-· 
fidencia, na qual tomaram parte os poetas Gonza
ga, Claudio Manoel da Costa, Al varenga Peixoto, o 
lugar tenente Freire de Andrade e Joaquim José 
da Silva Xa-,·ier, denominado - Tiradentes- que 
foi executado, sondo os outros condemnados a de
grado, menos Claudio Manoel, que suicidou-se om 
foi assassínado na prisáo. 

Foram esses os precursores da nossn. indepen
dencia, notando-se que em 1720 urna rebelliac.> 
havia rebentado e111 Villa-Rica contra o conde 

GEOG¡i;APHTA DO BRAZ!L 
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cl'.\.ssLlm ar, tendo sido enviado prc~'<o para 
Lisboa o bravo general Veiga Cabra!, que moneo 
na prisáo, e enforcado eesquartejatlo em Om·o Preto 
Felippe dos Santos. 

Em 1817 uma revoluc;i:io republicana e separa
tista bavia rebentado tambem em. Pernambuco. sob 
a chcfia de Domingos l\'Iartins. Treze chefes desta 
rovolucao f'oram m ortos. 

Su:u:MARJO- A \'indn da familia de· Bra,ga.nr,:.n }l).ra o Brasil
O Reino do B1·o.sil. lnd~?pcnclencia. 

Do que tomos narrado resulta a conviec;ao de que 
o governo portuguez toleran mais do que favoreceo 
a colonisac;ao dos vastos territorios do Brasil. 

Os europeos foran-:t sempra ropellidos, quer 
viessem pacíficamente, quer amparados pela forc;a. 

Os proprios portuguezes encontravam taos em.
baracos, c1ue a sua immigrac;ao 'tornava-se quasi 
impossivel. 

A transferencia da Corte Portuguoza, ropellicla 
da Europa pelas ar1nas napoleonieas, modifican 
completanrente esse estado de causas, tendo D. 
Joáo Vl, que chegára á Bahia no dia 22 de Janeiro 
de 1808, em 28 do mesmo mez e anno publicado 
um decreto a brindo os partos do Brasil ao com
mercio das na.;:oes em paz com Portugal. 
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Essa ruodit!a, defendida e insinuada polo Yisconde 
de Cayru, foi seguida pelo decreto ele 1 ·de Abril, que 
revogou as leis contra a liberdade de industria, per
mittindo-se aos estrangeiros a posse de proprie
dades tcrritoriaes e creando-se no Rio do .Janoiro u m 
banco do deposito, descanto e de ciL'cula¡;ao. -O 
do Brasil. 

Em 26 do Dezembro de 1815 foi concedido ao 
Brasil o titulo de Reino; os l:irasileiros foram entao 
chamados a alta administracao; i1zeram-se explo
racoes scientiflcas pelo interior e estabeleccram-se 
communicacocs com os Estados do K orle e do Sul, 
come<;undo-se a obrada unificagao. 

Em 1815 os primeiros francezes que chcgaram ao 
Rio, foram rccebidos no meio das acclama¡;.oes po
pulares; vieran1. e m 1818 tambem os fundadores da 
Escala, de Bellas Artes, Lebreton, :Xicoláo Antonio 
Taunay, .Joao Baptista Debret, Augusto Taunay, 
esculptor, Zopherino Ferros, gravador, e Grandjean 
de Montigny, architecto. 

A rovolu<Dil.O de 1820 em Portugal fez. com que 
D. Joao VI se retirasse, dejxando o Brasil em 
Abrí 1 do 1821, fteando como regente o príncipe D. 
Pedro l, se u filho. 

Foi este quem proclamou a independencia do 
Brasil a 7 de Setembro de 1822, nos campos do 
Ypiranga. 

Foi causa desse acto a politioa seguida pelas 
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Cortes Portuguezas, que votaram a suppressao das 
escolas e tribunaes superiores, dissolveram o go
·verno central do Rio de Janeiro, attentaram contra 
a unidade brasileira e chamaram a Portugal o re
gente. 

St.:)l:'tL\Rt0 .-0 primeiro Imperio. - Lutas.-0 7 de Abril. -O se
gundo Irnperio.-Regoncia.-0 Padre Feijó.-Maioridade .-Leis 
sobre -a escravicH'io.-Guerra do Pamguay . 

A independencia custou-nos sangue na Bahia,
1 gra(a s ao general J\Iadeira, que resistio m nitos mezes 

aos brasileiros commandados por Labatut e depois 
por Lima e Silva . Capitulando, depois da chegada 
da esquadra sobas ordens de Cochrane, Madeira 
deixou a Bahia no dia2 deJulho de 1823. 

Tambem no Prata,Macedo, sitiado em Montevidéo 
por Lccor, capitulou em 18 de Kovemoro, comman
dando a esquadra brasileira Pedt·o N unes, que bateo 
a esquadra portugueza . 

D. Pedro I teve de re!;!rimir a revoluQáO re publi
cada de Pernambuco e Ceará em 1824, na qual foram 
--condemnados e executados 16 revolucionarios, entre 
os quaes o Padre Caneca. No Sul em 1825 Lavalleja 
Jovantou-se, dando causa á guerra da Cisplatina, 
em que a sorte das armas por mar e por tena foi 
n1uitas vezes desfavoravel ao Brasil-como em Rin
on, Sarandy e Ituzaingo. 
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A convenc;ao ele 27 ele Agosto ele 1828 ele u e m re
sultado a creac;ao da Republica Oriental do Uru
guay. 

A polilica violenta e arbitraria de Pedro I trouxo a 
sua abclicac;ao no dia 7 ele Abril ele 1831, em favor de 
seu filho, e sua partida para a Europa, onde morreo 
aos 36 annos de•idacle, depois de ter collocaclo no 
throno portuguez su a filha D. Maria II. 

D. Pedro H ti nha apenas 5 armos, q uando se u pai 
abdicou ; por isso o imperio foi governado até 1840 
por urna r egencia. Composta de tees membros. 
(Marquez ele Caravellas, Vergueiro e Lirna e Silva); 
essa regencia foi até17 de Junhode 1831, senclo sub
stituida por oulra que governou até 1835, e foi trans
formada pelo Acto Addic ional em urna regencia 
unica, senda eloito regente o Padre Feijó, que cle
mittiu-se em 19 de Setembro de 1~37, tomando o 
seu logar Araujo Lima, mais tarde :Marquez de 
O linda. 

Feijó ora um typo ele energía : abafou todas as 
revoltas que se deram no Rio de Janeiro, ao exer
cito indisciplinado oppondo a guarda nacional , crea
da em 18 ele Agosto ele 1831. 

A 7 ele Novembro de 1837 deu-se na Bahía urna 
revolta militar separatista, vencida, depois de sau
guino Lentos combates, pelo general Callado. 

O imperador foi declarado maior em 23 ele JulhCJ, 
de 1840 pelas duas camaras . 
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Ern 1ScJ1 o general Lirna e Silva pacifieou o ~Iara
nhao; cm 1842,:Minas Geraes; em 1845,o Hio Grande 
do Su!; em 2 de Ftwereiro ue 1848 terminan-se a 
ultima rcvoluc;~w interna que se cleu no Bmzil, du
rante o segundo imperio, a qual [ove por thealro Per
narnhuco. 

Em 1851 Lima e Silva (mais tarde barao, mar
quez e duque de Caxias),á frente ele 20.000 bÍ:asileiros, 
alliado a Urquiza, invadio o Uruguay . A 19 de Outu
bro, Oribe capitulan; a 17 de Dezembro, Grenfell 
forc;ou as baterías ele Tonelero e a 3 de Fevoreiro de 
1852 cleu-sa a batalha de Monte Caseros, que deu 
cabo da tyrannia de Rosas . 

E m 1850 votaram as camaras a lei ele 4 do Setom
bro, que reprilnio de vez o tratico dos negros. 
De ve-so essc grande servic;o a Eusebio de Queiroz, 
en tao rninistro da justit;a, bern corno ao Vísconde do 
Río Branco clcYe-se a leí de_28 de Setembro ele 1871, 
que cslancou a fonte que resta va a escraviclilo, deéla
rando livres touos quantos nascessen1 ele mulher 
escrava cl'aquella data em cliante no paiz. 

A escraviclílo, porém, só recebeo golpe de morte a 
13 de Maio de 1888, sondo presidente do consolho 
J oáo Alft·edo Correa de Olíveira e tondo sanccionado 
a leí a Princaza Isabel . Apenas nove dcputados con
servadore,; do Uio de Janeiro vutaram contra a Lei, e 
be m assim seis senadores. 

Terminadas as lulas intestinas do Brasil em 1848, 
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organisado o paiz política e adminislratiYamonle, a 
paz só foi perturbada cm 18t'\'i por causa do rcconhe
cimento do general Venancio Flóres. cbefo üo p¡lr
tido colorado, cm luta com 6 partido blanco no go
verno ele l'.1ontcYidéo, o que nos tronxo guerra com. 
esso paiz. 

O oxercito brasiloiro tomou do assaHo Paysandú a 
2 de J anoiro de 1865 o sitio u MonteYicléo, jú blor¡ueocla 
pela osquadra sob o conunando ele Tamandaré. Fló
l'osloi reconheciclo como goYorne1dor provisorio da 
Republica Oriental polo tratado de 20 de Fevereiro 
do 1865. 

Em 12 do Xovembro de 1864. Francisco Solano 
Lo pez comet;oua guerra contra o Brasil,aprisionando 
un1 paquete brasileiro e sua equipagem, e inYadindo 
Matto Grosso. 

A 13 de Abril . de 1865 in \'acliram. os paraguayos a 
prov-incia ele Corrientes o apossaram-so de duaR ca
nboneinJ.s argentinas. 

As signo u-se en tilo a 1' de l\Iaio do mes m o anno o 
tratado d¡t Tt·iplice Alliant;a, sondo dado o com
mando das forc;as alliaclas a Bartholomeu ::\litre, 
presidente da Repuulica Argentina. 

A primoira victoria coubo aos brasileiros na bata
lha naval de Hiachuelo em 11 do Junho ue 1865, sob 
o commanclo (a esquadra brasileira) do alrnirante 
Barroso, que nessa batalha lransformou a fragata 
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Ama.::onas om ariete, acto que foi mais tarde repro
duzido e m Lissa na guerra entre a Austria e a Italia. 

A 18 de Setembro renderam-se em Uruguayana 
<OS paraguayos, que haviam invadido o Rio Grande, 
<eornmandando D. Pedro II as forcas alliadas. 

Em 16 de Abril de1866, sobo commando do gene
l!'al Osario 10. 000 brasileiros atra Yessara.m o Pass o 
-da Patria. Lopez entrincheirou-sc em Humaytá, 
<transferindo seu quartel-general para Passo-Pucü, 
-entre aquella fortaleza e a de Curupaity. 

A 2 de Maio de 1866 deu-se a batalha de Estero 
<Bellaco, e a 24 de Maio a de Tuyuty, or>de Osario 
operou prodigios de valor, abrigando Lopez d'ahi em 
.díante a manter-se na defensiva. 

Depois do assalto a Curupaity, a 22 de Setem
tbro, e'-1. que :Mitre foi derrotado, o commando ·em 
chefe das forcas de mar e terra foi concentrado 
nas milos do Duque de Caxias. 

Seguiram-se varios combates, como os de Es
tero Rojas, Pilar, em que salientou-se Andrade 
Neves com sua cavallaria, Paré-Cué, Tatayibá, 
Potrero-Obella, Tay etc., e o memoravel de Tu
_yuty (3 de Novembro) em que Porto Alegre com
baten valentemente e repellio no reducto centra:! 
as forcas paraguayas, que até ali tinham chegado 
victoriosas. 

Em 19 de Fevereiro de 1868 a esquadra brasi
leira forcou Humaytá pela madrugada, sob o com-
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mando de Delfim de Carvalho. Houve enta.o o 
episodio do monitor Alagoas, que teve de passar , 
de dia e só, pelas baterías de Humayiá, soffrenJ.o 
vivo fogo dos inimigos ; commandava esse mo
nitor o l' tenente Maurity, hojo almirante. Ca
xias levou o exercito sernpre vencedor até As
sump<;ao, tfepois dos terriveis combates de Itororó, 
)\.vay, Lomas Valentinas e Angostura, e em 1869 
retirou-se doente para o Rio do Janeiro. 

Foi substituido pelo Conde d'Eu, a 16 de Abril 
de 1869, e este poz tormo á guena em 1' de Mar<;o 
de 1870, tendo tómado de assalto om 12 de Agosto 
de 1869 Pirabebuy, e vencido Caballeeo em Campo 
Grande a 18 de Agosto. 

Lopez foi sorprohondido em Cero-Corá. nas mar
gens do Aquidaban, pelo general Camat·a, mais 
tarde Visconde de Pelotas, e ahi foi morto no dia 
1 o de Mar<;o de 1870. 

D. Pedro li reinou desde 7 de Abril do Ül31 
até 15 de Novembro de 1889, em que foi desthro
nado pot· urna r6volta militar. 

SUMl\L\Rl0.-0 Governo Provisorio. - Periodo das grandes lois .
Golpe e contra-golpa de Estado.- O 1\iarechal FJodano. - A. 
rcvolta de G de Setembro. -Prudente ele Moraes. - Resposta 
celebre de Flol'iano. 

Foram principaes chefes da revolta de 15 de 
Novembro de 1889 o marechal Manoel Deodoro da 
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Fonsoca e o tenente-coronel Dr. Benjamín Con
stant Botolho de Magalháes. 

O imperadoe cl"eposto e sua familia r:mbarcaram 
ás 3 horas da rnat.lrugada do dia 17 de Novembro 
na Parnahyha, tomando na Ilha Grande o paquete 
Alagóas. 

Foi constituido o Governo Pro\·isorio pelo rnare
chal Deodoro, que teve por companheiros Quin
tino Bocayuva, Huy Barbosa, Benjamín' Constant, 
Arislides Lobo, WandenkolkJ Campos Salles e De
metrio Hibeiro. Suas primeiras leis foram ten
dentes a estabelocer a federac;áo, a separac;áo da 
!groja do Estado e o casamento civil, aspirac;ües 
nacionaos a cuja realisac;ilo se oppuzcram sempre 
o espirito conservador do monarcha decahido e as 
morosidades do systema parlamentar. 

Em 15 de Selombro ele 1890 realisou-se a elei
gáo da. assembléa constítuinte, cujos lrabalhos 
durat·am até 24 de Feycreiro de 1891, em que foi 
pmmulgada a Con.stituic;áo da Bepul.Jlica, sen.do 
eleilos presidente da Republica o :vrarechal Deo
cloro e Vice-Presidente o marocha! Floriano Pei
xoto. 

Em 23 de Novombro do 1891 o primoiro cle
mittio-se e ontrogou o -poder ao segundo, que 
govcrnou até 15 de :NovemlJro de 18U1, passundo 
o Governo ao actual presidente Dr. Prudente de 
Moraes, que f6ra el cito a 1" de ::'.1argo de 1893 polo 
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voto directo do povo, e bem assim Vico-Presi
den lo o ])¡·. :.\lanoel Victorino Pero ira. 

O marocha! Deocloro havia clissolvido o Con
aresso cm 5 do Novembro de 1892 ; mas o vice
~lmiranto Custodio José ele Mello, apossauclo-so. 
do Riachuelo, intimou-o a cleixaro.,roder no dia 23 
de Novcmbro em virtude cl'aquel~ acto, reliran
do-se o Marocha!, apozar dos elementos ele resis
tenc~ia do que dispunha é entregando o governo ao 
sen substituto legal o marocha! Floriano Peixoto. 

Floriano Poixoto fallecen no dia 29 de .Julho 
de 1895, tondo desenvolvido gt·ande energía e te
nacidacle para por termo á revolta naval do 6 ele 
Selembro de 1893, á testa da qua! se achou o 
vico-almirante Mello, a quem se ligaram os fede
ralistas do Hio Grande do Su!, quejá combatiam 
com as armas nu mao a' administra.;ao do gover
nador Julio ele Castilhos. 

Durante a rovolta os ministros estrangeiros 
reunidos cm Vvashington resolvoram fazor de
sembarcar as guarnic;óes dos navíos quo cstavam. 
!lo porto do Rio de Janeiro, afim de ~aranti rem 

a vida e bens dos estrangeiros rosiden~cs na capi
tal da Repu blica. 

Consultado o Marocha! Floriano pelo telegrapho 
como receberia esse desembarque, pelo tclegrapho 
responden: 

«.A' uala', 
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Tilo concisa e energica resposta conteve ;1s es
quadras estrangeiras e determinou a attitude sym· 
pathica dos americanos em rcla<;áo ao governo d( 
nla<echal. ' Revela ella tambem a energia mascula do ex-

presidente da Republica. 
o 



QKOQRAPHIA PHYSICA 

St:~1MARto.-Posit;ño astronomica.- Limite:a.- Superficie .-- P o pll 
ltt~ñv. 

O Brasil está situado entre· 5'10' K. e 33' 45' S o 
entre 8' 19'26" E. e 30' 58' 26" O. doRio de Janeiro, 
na parte maís oriental da America do Sul, compre
hendendo 1/ 15 da superficie terrestre do globo, e 1¡ 5 
da do novo mundo. 

E' limitado ao Norte pelas Guyanas Franceza,IIol
landeza e Ingleza e Venezuela; ao SE., E. e NE . 
pelo Oceano Atlantico; a o NO.,O. e SO . pela Colum
bia, Perú, Bolivia e H.epublica Argentina; ao S. pela 
Republica do Uruguay. 

Os limites com esta republica foram fixados nos 
tratados de 12 de Outubro de 1851 e 15 de Maio do 
1852 ; e os da Republica Argentina no tratado de 14 
de Dezembro de 1857; os do Paraguay no tratarto de 
9 ele Janeiro de 1872 ; os do Perú no tratado de 23 de 
Outubro de 1851 ; e os de Venezuela no tratado do 
á de Maio de 1859. 

Nao ha tratado em rela.;;.ao á Guyana IIollandeza, 
nem á Guyana Ingleza. Coma Guyana Franceza,pelo 
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art . .107 do Congresso de Yienna em 1815, e pela con
vengl'lo de Pariz de 28 de A·gosto de 1817,a linha divi
soria fica no Oyapock entre 4• e 5• N. e a serra ele 
Tumucumaque. 

Ha um territorio n eutralisado-o do A mapa-desde 
1841. 

A superficie do Brasil é a va liada e m 8.337,318 kilo
metros quadrados, dividindo-se o territorio do se
guinte modo : 

Estados 

Atnazonas ............... . 
Pará .................... . 
Mara11háo ............... . 
Piauhy .................• 
Ccará ................... . 
Rio Grande do Norte ..... . 
Parahyba ............... . 
Pernatnbuco ............ . 
Alagoas ................. . 
Sergipe ................. . 
Bahía ................... . 
Espirito Santo ........... . 
Districto Federal .......•.. 
Rio de Janeiro ........... . 
S. Paulo ................. . 
Paraná .................. . 
Santa Catharina ......... . 

kilornetros quadrados 

1.897.020 
1.149. 712 

459.884 
301.797 
104.250 

57.485 
74.731 

128.395 
58.491 
19..090 

426..127 
44.839 

1.39.1 
68.982 

29.0.876 
221.319 
74.156 
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EstadooS 

Rio Grande do Slllo ... o o. 
Minas Geraeso o .. o •. o o o .. . 
Goyaz .................. . 
Matto Gros'?Oo ........... . 

hilometros qu,adrqrlos 

236o553 
574.855 
747.311 

1.370.651 

8o337.218 

A popul;:u;ao do Brasil esta calculada cm 15 mi
!hoes dé habitantes, sondo o Districto Federal a cir
cumscrip~;:.ao em que é mais densa. O territorio do 
Brasil, se fosse povoado como a Belgica, poderla 
conter 1.667.443.600 habitantes, isto é, diz Favilla 
K unes, popnlacao superior no rnomento á do mundo 
inteiroo 

Sü:\1:\-rARW.-Topogra.phia.-Montanhas e ·vertent.es. 

O s61o do Brasil é na sua maiorparj,c montanhoso, 
embora contenha vastas planicies ao Norte e ao Sul e 
seja atravess.ado por extensos Yalles. 

Levanta-se no centro um grande planalto de 300 a 
1. 000 metros de altura, limitado ao N. e ao O. pelas 
depressoes do Amazonas o do Paraguay ; tom, além 
<leste, parte do planalto da Guyana, parte da depres
sáo do Amazonas e a parte supBrior da do Paraguay, 
e uma estreita facha entre o Oceano e o grande pla
nalto brasilciro, que 6 a regiao marítima. 
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Ha no Brasil duas cadeias de montanhas: a Orien
lal ou ;tiaritima, que vai pela costa do Atlantico 
desde o cabo de S. Roque até os limites meridionacs; 
e a cadeia Central, que occupa urna parte meridional 
ele Goyaz, parte do Estado de Minas ao oeste do 
rio S. Francisco, juntando-se á cadeia Oriental pot~ 

uma serra que faz parte da divisoria das aguas do 
continente, e se denomina Ser·ra da~ Vertente8. 

Os pontos culminantes da cadeia Oriental sao na 
Serra do Mar, os picos dos Orgaos, com 2232'" ; na 
Mantiqueira, o Itatiaya,com 2712"'; na serrado Espi
nhac;o, o Itacolomy, com 1752'" , o Ca:rac;a com 1955'" , 
Piedade com 1783'", Itambé com 1823"'. 

Os pontos culminantes da cadeia Central sao : a 
serra da Canastra com 1282'";e os Montes Pyrenéus, 
junto á cidade de Goyaz com 2310"' a 293~"'. 

A vertente principal do Brasil e a unica é a do 
Oceano Atlantico ; para elle corrcm todos os rios, 
quer directamente, quer por intel'medio dos systmnas 
chamados-amazonico e platino. 

Para isso concorre a collocac;ao da Cordilheira dos 
Andes, que, prolongando-se pela costa occidental da 
America da Sul, detém do lado oriental as humida
des trazidas pelos ventas do Oceano Atlantico, abas
Lecendo com ellas as nascentes dos grandes ríos, uns 
exclusivam.ente pertencentes ao Brasil, outros qu 
correm tambem por outras regioes do continente. 

Na hydrographia da America do Sul represen-
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tao os Andes o mesmo papel que o Himalaya na 
Asia; determinam por assim dizer a abundancia de 
ríos e m uma parto do continente e a falta quasi que 
absoluta na outra parto_. 

Muito poneos e insigniticantes sao os cursos 
d'agua que buscam o Pacilico do lado da America, 
ao passo que o Atlanlico delles recebe grandes 
n1assas d'agua. 

N 5o achamos para o pbenomeno senao a explica
cao que acima darnos. 

Estudando os ríos mais importantes do Brasil, 
trataremos das su as respectivas di vi sodas. 

SUlllf~RIO.- A costa, direc¡,;iio, cabos, partos~ jlbas o gt'upos de 
ilhas. 

A costa do Brasil é baixa, cobcrta ele manguCJs, 
inaccessiYel a grandes CJmbarcac;uos do cabo Orango 
ao cabo Norte, na e;'étCJnsáo do 1\JO milhas, dir~cc;oao 
S. S. E. 

Deste ullimo cabo ai6 a poni 1 da Tij·1ca, 180 
Inill!a<;, estende-so a foz do Amazonas com as 
ilhas formadas por seus sed intentos. 

D-.l Tijoca ao Gurupy notam-se as bahías Je 
i Prin-Unga e a de Caiié, ond•' se law:;;l. v rio do 

mesrno n01ne. 

A . BRADDAO O BH.ASlL 3 
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Do Gurupy aíé a I:::tlli:.:. de S. :\Iarcos a cesta 
f6nna unut curva pat·a S. E· . e ahi se encontratn a 
enseacla de Tury-assú e as babias ele Cabellos da 
Velha o a de Cumú, e bem. assim algumas ilbas, das 
quc:esa mais notavoló a do S. Joiio; a bahía ele S. 
Man;os a lósLc do morro de Itacolorny é, granJ.e e 
n'eila se acha a ilha do Maranháo, recebeudo as 
agnas do Meul'im, onde se manifesta com violencia 
o pltenomono da pororóca. 

Na parte occidental da ilha fica o porto de S. Luiz, 
e na oriental o de S . José, ande desagua o Itapi
curú. 

Essa 19ahia é fechada cm um dos scus lados pela 
ilha de Sant' Anna. 

Desta ilha ató Tutoya, uma das seis boceas do 
Parnahyba, na extonsáo do 100 tTlilhas, a costa pelo 
se u aspecto torna o no1ne de Len<;óes; da foz do 
Par:1ahyb.1 até a ponta do Touro é curva e nAo tem 
nem partos , nern cabos importantes. 

Da ponta do Tauro até o cabo do S . Roque, d'ahi 
a O linda, é a costa cheia de dunas, tenclo dous portas 
noíavois : :"'ata! na foz do Rio Grande do Norte, e 
Parahyba na embocadura do rio do mes m o nomo. 

Ahi come<;a o banco de coral, ora proximo, ora 
afastado da costa, que vai até a Bahia, formando os 
partos de Pernan1.buco e Rio Grande do NClrte. 

Notam-se tambem nesta rogiáo a ilha de Itama
racá e o cabo Branco. 
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De Pernambuco ató a Bahía de Todos os San tos 
notam-se os cabos de Santo Agoslinho o Santo An
tonio o o porto de ::\'Iaceió, desembocanLla nesse 
trecho os rios S. Francisco , Cotinguiba, Vasa 
Barris ou Sergipe e o Real. 

Do cabo de Santo Antonio abre-so a bah ía de 
Todos os Santos, que se extende cinco mílhas para ó 
Norte e ande so encontra a ilha de Haparica. 

Da Bahía ao Rio de J aneiro a diroecio da co~ta é 
N . S . notando-se o porto· do morro de S . Paulo, n~ 
foz do Una; a bahía de Camamú, a du Ilhéos, Ol~vea
ca, Cannavieiras, a de Santa Cruz, ande desern
barcou Cabral, a de Porto Seguro e o montePascho
al, a 20 m il has do cabo Iocoma, elevado a 586m 

acima do nivel do mar, ponto que Cabral , como já 
dissemos, prüneiro avistou . 

Dos recifes do I taculomy até o Espirito Santo a 
costa corre de N . para o S. até a ponta da Baleia, 
senda seus pontos mais notave is a barra do Prado, 
Caravellas que recebe n avíos de grande calado, 
Porto A legre, S. Matheus, Santa Cruz e a bahia do 
Espirito Santo . 

D 'ahi em díante a costa vai-se elevaado a té a en
trada doRio de Janeim, bah ía vastissima c uj a en
tra da tem apenas 1500 metros do largura, a m plian
do-se depois n o meio de montes elevados, choia de 
ilhas e de en sead as graciosas. 

D o Río de J a n eir o em diante a direc.;áo é O. até a 
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Marambaía, e a costa segue escarpada até a ponta de 
Guaratiba, descrevendo ums. curva para S. O. 
acompanhando a ilha Grande, e indo na clírecQáD de 
S S O. até o porto ele Santos, d'ahí até a bahía de S. 
Francisco, e indo clepoís em linha recta até 
Santa Catharina. 

Em toda essa extensl!.o notam.-se a ponta ele Gua
ra tiba, a ilha de Marambaia, a bahía ele Sepotiba, 
a ilha Grande, onde ha um lazareto, a vasta e se
gura bahia de Angra dos Reis, a ilha de S. Sebaa
tiao, a babia de Santos, a de Paranaguá, o cabo 
J oa.o Dias , a ilha de Santa Catharina e o cabo de 
Santa Martha. 

Desse cabo a costa vai direc.;áo S. O. até o Río 
Grande, tendo apenas o porto das Torres. 

De 31'S. até o Río Grande notam-se as dunas, 
chamallas Praia il.e Pernambuco e do Estreito, se
parando do mar a lag6a dos Patos. 

D'ahi em diante toma a costa a denominaQuo de 
Albardao até o rio Chuy, que limita o Brasil con1 o 
Uruguay. 

Além das ilhas que assignalamos, temas o 
grupo dos Abrolhos ou de Santa Darbara, com
posto de Santa Barbara, que é a maior, Redonda a 
éste d'aquella, Seriba, Sueste, e Guarita, beiradas 
por um grande banco ele coral, denominado parcel 
dos Abrolhos. 

Ternos ainda o grupo de Fernando de Noronha, 
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urna ilha grande rodeada de recifes e ilhotas, fican
do entre elle e o continente o banco de coral das 
Rocas, perígosíssimo. 

Pertencem. tambem ao Brasil a ilha da Trindaale e 
as ilhotas de Mar ti m Vaz. 

A Trindade é um rochedo coborto de vegeta~;to 
rasteira corn um pico central de 2020 pés inglezes 
acima do nivel do mar. 

A pretexto de estabelecerem ali uma esta¡;ao te
legraphica os inglezes apossaram-se dessa ilha, que 
espera-se voltará ao Brasil, como sua propriedade 
legitima que é . 

&UM:r.t.A..RIO-- Hydrograph1a : Bacias do Amazonas, Oriental a Pla
tina. . 

A hacia do Amazonas é egual, diz J. E. vVap
peus, a 5 / 6 da Europa; metade mais ou menos per
tence ao Brasil, medindo o rio desde o lago Lau
ricocha até a foz principal, com as curvas, 5288k; 
pela embocadura do Pará chega elle ao Oceano 
depois de um curso de 5,571 kilometros, correndo 
no territorio brasileiro 28S2 kilometros. 

Sua largura e m Tabatinga ó de 2775m, na média, 
medindo 4 a 6 kilometros entre a foz do Madeira e 
Japurá; ha logaros em que parece um mar. 

Nas proximidades da ilha de Gurupá, 307 kilome-
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1ros abaixo de Santarem, destaca-se o braco deno
nlinado Pará, que communica-sc por muitos furos 
coh1. o bra<;o principal, envolve por um dos lados a 
ilba de Marajó e largo de 61 kilometros, desemboca 
entre Magoary e a Tijoca. · 

As ilhas das Frechas, Mexiana e Caviana acham
se no bra.:;o septentrional, que polo volume de suas 
aguas semelha-sc a um mar. 

Dá-se n'elle, entre o Macapá e o cabo Norte, o ce-
1 ebre phenomeno da pororóca, que alguns attribuem 
á influencia da lua, e que o Visconde do Río Grande 
procurou explicar por movimentos de arcias no fundo 
do rio. E' urna illacao tirada do que acontece com as 
enxurradas nos días de tcmpestade, em que a agua 
fórma cachoes e Iorve qúando atravessa depressoes 
do sólo. 

Contém elle muitos lagos nas mar;;;ens e muitas 
ilhas, algumas rlas quaes notaveis, como as de Pari
catuba, Tupinambaranas e Marajó, maior do que a 
Suissa. 

Os principaes affiucntes do Amazonas no Brasil 
sao, desembocando no lado meridional: o Javary, 
que com elle se junta pouco abaixo de Tabatinga e 
iórma o limite eom o Perú; o Jundiatyba, navegado 
a Ya por pela eompanhia do Amazonas; o Jutahy, na
vegavel em grande extensao, recebando afiluentcs 
como o Mutum,que tem 176"' de largura em sua Ioz; 
o Teffé, o Coary, o Purús, que é o mais importan te 
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dos affiuentes do Amazonas, na parle em r¡no se de
nomina Solin'<5es ; o :;'viadeira, forma<lo pelo Beni e 
e Mamoró, que nasce porto ele Cochnbamha e tcm 
rnuitos affiuontes,entre estos o Guaporó, limite ~1osso 
eorn a DoliYia e muitas cachoeiras como Miscr;cor
dia, Araras, Tres Irmáos, Morrinhos, etc., <JUO im
peclem asna navoga.;ao; o Canuma.n, :Niauó-Assú, o 
Tapajóz, muito importante, formado polo Arinos e o 
Juruema; o Xingú, o Tocantins, resultante da con
fluencia do alto Tocantins com o Aragunya. 

Os affiuentes septentriortaes do Amazonos silo : o 
Ir,;á ou Putun~ayo, que nasce perto ele Pasto, na .-cr
tenlc oriental dos Andes; o Japuró, o Negro, que é 
um dos maiores e entra em Cucuhy, celebre porque 
para ahí foram deportados muitos brasileiros no go
vernodo Marocha.l Floriano,tem entre os seus affiu
entes o rio Braneo, o Jamundá, o Urubú, o Trom
betas, em que ha a notavel cachoeira da Fuma¡;a, 
cuja quócla é ele 26 m8tros; oCuruá, o Parú e o .Jary, 
obstruido. pelas corredeiras e saltos da Pancada, de 
20m a prumo, Escada Grande e o do Desespero, de 
25 metros. 

Desemboca. directamente no Oceano : ao N. ,o Par
nahyba, originario da serra ele Taguatinga, que re
cebe o Gurguoia, o Caninclé, o Poty o o Longá ; aL. 
o maior rio que procura o Oceano é o S. Francisco, 
mais largo um terc;o da que o Rheno, atravcssa. 
Minas Geraos e Bahía, divide este Estado do de Por-
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nambuco e Sergipe de Alagoas, tem por affiuentes o 
Pará, o Paraopeba, o Indaiá, Abac té, Paracatú, Ca
rinhanha, etc., formando as notaveis cachoeiras de 
Pirapóra, Sobradinho, acima do Joaseiro (cidade), e 
a Cachoeira de Paulo Alfonso, 310 kilo metros acima 
da baJTa do Rio, com 15 a 18M de largura,e por isso é 
enorme a impctuosidade de su as aguas. 

No sul desembocatn :o Itapicurú, o Paraguassú, o 
R.io das Contas, o Pardo, o Jequitinhonha ou Bel
monte, Mucury, S. Matheus, Doce, o Parahyba do 
Sul, que nasce na Bocaina, com um curso de 1059 
kilometros, o Itajahy, o Tubarao, o Jacuhy, o S. Lou
ren.;o, o Piratinim e o Jaguaráo . 

Constituem a bacía do Prata : o Uruguay, o Pa
raná e o Paraguay. 

O primeiro recebe o seu nome na junc¡;áo do Ca
noas com o Pelotas, corre para oeste até a barra do 
Pipiri-Guassú,tem muitos affiuentes como o Forqui
lha e Passo Fundo, o Vermelho á esquerda e ádireita 
os rios Chapecó e o Pipiri- Guassú, que serve de 
limite entre o Brasil e a He publica Argentina. 

Os affiuentes mais notaveis no Brasil sao: o Se
bollate ou Turvo, o Commandahy, o Butahy, o 
Ibicuhy-Guas sú, e o Quarahim, limite entre o 
Brasil e o Estado Oriental. 

O segundo rio da veetcnte platina é o Paraná, 
que toma esse nomo na confluencia do Río Grande, 
que nasce na serr·a da Canastr,1. 
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O Paraná tem por affl uentes o Cayap6, o Verde, 
o Pardo, o lvinbeima, o Amambahy, o Iguatemy, 
e na margem esquerda o Dourados, Tieté, outr'ora 
Anh'3mby, o Paranapanema, o Ivahy etc. 

O terceiro rio da vertente platina é o Paraguay, 
que tem sua origem nas Sete Lagoas, no Morro· 
Velho ; s eu ruaior affluente rio Brasil é o S. Lou
renoo ; su a bacía estende-se e m territorio do Bra
sil até a Babia Negra e dahi á foz do Apa. 

~UMMARIO.- Clima. - Produc~Oes naturaes e industrloea. - Com
mercio 

O Brasil gosa de dous climas bem distinctos : 
é quente e humido na zona intertropical durante 
a estac;:lio das aguas, e temperado e secco fóra 
destes limites. 

Nos sertoes do Ceará, Pernambuco, Parahyba 
e Rio Grande do Norte, a falta de chuvas deter
mili>a en1 cortos annos seccas extraordinar·ias. 

Em muitos lagares, porém, da zona intertro
pical o clima, modificado pela elevat;áo do solo, 
ventas, ríos e florestas, ó rnuito suave. 

E' em geral muito saudavel, a náo ser á mar
gem de alguns ríos e nos terrenos baixos e ala
gadicos, ande reinam as febres intermittentes. 

No littoral tém apparecido nas provincias ma-
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ritimas desde 1850 epidemias de fobre amarolla, e 
depois de 1855 o cholera-morbus. 

Entretanto, a ostatistica do Hio do .Janeiro e de 
mitras cidades populosas do Drasil, comparati
vamente con1 a dos centros populosos europeos, 
mostra-se favoravel quan1o á salubridade. 

As chuvas comecam de ordinario cm :"'ovembro 
e váo ató Junho. 

A média annual da quantidade do chuva na 
costa do Brasil é de 2 metros (0,9 brw:;as), indo 
ás vezos além. desse algarisrn.o, COITlO acontece cm 
Pernambuco, onde attinge 2m,62 (1m,19 braca). 

A flora do Brasil 6 riquissima: a vegrta.-;ao os
tenta-se vigorosa nos campos, sorras, montanhns, 
na propria costa, cm seus areaes. l\fais de 17.000 
especies vegctaes já sao conhecidas. 

Qucr para a construc.-;áo naval o civil, quer 
para a marcenaría, ha nas mattas as melhores 
madeiras. 

Avultam entro as primeíras: a peroba, o tapi
nhoa, a cabiuna o u jacarandá preto,opáo-brasil, o ba
cury, a sucupira, a aroeira, o ipé, o pcr¡uiá-innnrello, 
o páo-ferro, o cedro, o lonro, o pequiá-marfim, o 
oleo-vcrmelho, o vinhatico e muitas ouLras. 

Fornccem materia prima á tinturaría :· o páo-. 
brasil, a tatagiba, o mangue vermclho, o anil ele 
varias especies e o urucú. 

Possuimos o buxo, emprcgado nos trabalhos de 
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gravura ; as seringueiras, que produzem a borra
-cha, tambem extrahida da mangabeira e de outr·as
plantas; as myristicas, que produzem sebo ve
getal. 

Entre a grande variedadc das pl::mtas aroma
tioas distinguimos : a baunilha, o cumarú, o cuyu
mary, a noz-mosoada brasileira,_ o pichurim e a 
pimenta de gentío. 

A' medicina fornooe a nossa flora fartos recursos, 
quer em plantas depurativas, como a suma, o tayuyá 
a caraba e outras, quer em vomiLivas, anci-febris, 
balsarnicas, como a ipccacuanha, o páo-poreira, a 
copahiba, e muilas outras plantas adstringentes, 
resiüosas, oleosas e leitosas, cujas variedades sao 
abundantes e de npplica<;;oes em muita!" enfermi
dades. 

O pinháo, a castanha da sapucaia, do Pará, o 
jacotupé, a mandioca, as tuberosas e muitas ou
tras plantas constituem o genero das alimenticias, 
nao mencionando entre as muitas e saborosss 
fructas, que abundam, quer nos campos, quer
nas florestas, qucr nÓs pomares, senáo a manga, o 
cajú, a banana, o abacaxi,_. a jaboticaba, o cam
bucá, a pinha, a laranja etc. 

A palmeira carnaúba, oriunda do norte do 
Brasil, onde é abundante, se presta á medicina 
com as suas raizcs, á construc<;ao, que utilisa-se 
do seu tronco, á alim nta~áo, fornecendo-lho o seu 
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nutritivo palmito, com o qua! se fabrica urna espe
cie de vinho, vinagre e urna substancia saccha
rína, como ainda urna abundante quantidade de 
gomma, semelhante ao sagu, cujas propriedades e 
gosto possue. 

Como cortica emprega-se a substancia tem·a e 
fibrosa do amago do talo e das folhas ; usando 
alguns em substituic::to do café, depois de tor
r ada e reduzida a pó, a amendoa, que é oleosa e 
emulsiva, e cuja ~olpa é saborosa. 

Urna farinha parecida com a mai:zena é ainda 
extrahida do tr onco da carnauba, o qual tambero 
produz um liquido muito alvo, como o do coco 
da Bahía . 

Fabricam-se chapéos, esteiras e vassouras da 
s ua palha secca, cuja exportacáo para a Europa 
Yde se tornando. importante. 

As folhas da carnaúba produzem finalmen te 
muita cera, com que se fabricam velas, muito 
usadas nos Estados do norte, sendo a produccao 
annual dessa cera calculada em cento e muitas 
.mil arrobas. 

A borracha constitue um importante genero de 
exportacáo dos E s tados do Amazonas e do Pará. 

O café, introduzido em 1762 pelo major Palheta 
nD Pará, o cuj a cultura extensamente estabele
cida nos Es tados do Río de Janeiro, S. Paulo e 
Minas Gcraes, con< algum desenvolvimento no 
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Espirito Santo e na Bahia, de cujo municipio lile 
Maragogipe é oriundo o café do mesmo nome 
notavel pelo grande desenvolvimento das folhas el() 
arbusto e do fructo, constitue o nosso mais impor
tante genero de exportacao. 

A canna de assucar, que no psriodo colonial foi 
transportada da Madeira para a colonia·s. Vi-· 
cente, doada a Martim Affonso .por D. Joáo III. 
tem cultura extensa em alguns Estados do norte, 
e vae sendo a cultura actual nas propriedades 
agrícolas, cujos tsrrenos esgotaram-se com a cul
tura do café nos Estados do Río de Janeiro, Mi
nas o S. Paulo, que já fabricam da canna urna 
grande quantidade de aguardente. 

cultivado em !guapo, municipio de S. Paulo, com 
grande incremento, e para consumo em muitas 
propriedades agrícolas, onde nestas como nas de
mais produzem abundantemente o milho, o feijáo 
e varios outros l?roductos agrícolas. 

Os Estados de Minas e de Goyaz enviam ao mer
cado excellentes e variadas qualidades de fumo, 
como o da Bahia, que fabrica em larga escala 
charutos, cujas melhores qualÍdades podem compe
tir com os de Havana. 

Do algodao, vantajoaamente cultivado nos Estados 
do Norte, as fabricas de tecidos estabelecídas na 
Capital Federal, nos Estados d-o Río o de ·Minas Ge-
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raes produzem já excellentes e variados tecidos, 
que sao ainda insullicientos para o consumo na
cional. 

A cultura da twa é nascente nos Estados do Rio 
de Janeíro, Minas Goraos, S. Paulo e Río Gmnde 
do Sul, senda de espet·ar que, co:tn o correr do 
tempo e do scu aperfeicoamento e desenvolvimento 
consequentes,resultc o fabrico de vinhos superiores. 

Ha pouco tempo descobrio o Sr. José de Vascon
collos a utilidade do hedychium co,•onarum, vulgar
mente conhccido por bm·boleta, narciso ou lyrio 
do brejo, planta vulgarissima nos terrenos humidos, 
pantanosos e considerada até damnínha. 

Dá excellente polvilho, farello e fibra textil. O 
Sr. J. Vasconccllos obteve privilegio para a ex
ploracao desse vegetal, e consta-nos que vaí bre
vemente inaugurar a peimoíra usína no H.io Bo
nito, Estado do Río de Janeiro. 

E' maís uma riqueza até aqui desconhecida da 
nossa flora. 

O Brasil, diz o Sr. Gorceix, ex-director da escala 
de Minas de Ouro Preto, desdo o seculo XVII foi 
sempre conhecido como um dos paizes producto
res de duas materias as mais preciosas do reino 
mineral : o curo e o diamante. Foi em busca da
quelle metal que os bandeirantes exploraram o 
paiz em todas as direc.;oes, como fizemos vér no 
resutno his!orico. 
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GL"upam-se as minas de ouro ao longo da serra 
uu Espinlmc;;o, de Dm·b:.wena até Jacobina, na 
Bahía; cm Urna extcnsüo do mais de 1200 kilo
metros asjazidas auríferas de léo;to a oeste occupam 
uma tira ostrcita, ouja altitud e varia de 700 a 1200 
1118ll' os. 

As minus mais conhocidas sao as do Estado de 
Minas Goraes, seguindo-se as da 13ahia, as doRio 
Grande do Sul, Paraná o 1Iatto Grosso. Seis com
panhias como capital do 23.590.000 francos explo1'am 
o ouru no prirnoiro dess ·s Estados, que calcula-se ter 
produzido, de 1700 a 1888, 658.228 kiL no valor de 1 
milhar e 313 milhocs de francos, produzindo os outros 
Estados, segundo CastcluaLl, Dpcnas 500 milhoes. IIa 
em Goyaz, perta de Meia Ponte, urna companhia para 
identico fim com o capital de 700 cantos ; na Bahía 
tamlJcm ha uma, porto de Jacobina, com 700.000 
francos ele capital; no Amapa descobriram-sc abun_ 
dalltcs jazidas, cuja exp!orar;i.'lo deo lagar a sangui
nolento conflicto entre francezcs e brasileiros. 

Minas é tambem o E'stado mais rico em diamantes; 
as jazidas mais importantes sáo as de Cocacs, Dia
mantina, que é a mais farta, Gráo Mogol, do Abaeté 
e da 13agagem . 

Na 13ahiaos terrenos diamantinos ficam no muni
cipio do Rio das Contas, comprehondido na bacía do 
Paraguassú, porto da cidade de L en<;óes e de Sinco
ral. Ila jaziclas na hacia do Hio Pardo e m Canna-
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vieiras, em S. Paulo no Bom Jesus, no Rio Claro, 
cm Goyaz nos Dois Irmaos, em Matto Grosso, etc. 

Os diamantes mais celebres dó Brasil sao a Es
trellado Su!, descoberto em 1853 na Bagagem, e o de 
M. Dresden, descoberto em 1857 ; pertencom hoje a 
um pr:incipe indio e foram vendidos, o primei1:'o por 
2 milht>es de francos e o segundo por 1 mil hao. 

Minas sobresae entre os outros Estados pela abun
dancia do ferro, que existe tambetn mn S. Paulo, 
Santa Catharina, Matto Grosso, Goyaz, Espirito 
Santo e Bahía. Cerca de cem forjas lrabalham o 
ferro em Minas, produzindo perlo do 3.000 toneladas 
annualmente; em S. Paulo a produccao da fabrica 
do Ypane1üa é de 740 toneladas. 

~ . ...,n ...... '":!::-.::: .::;.:;.. Cv ~ ...... :0 0.L.i.L lf \..Lc;.H.u.~Jc.u.J.u tHH :ivlaLtO VI'OSSO, 

Goyaz, Minas, Bahía e no Río Grande do Sul, muni
cipio de Cacapava. 

O mercurio abunda no Paraná e Santa Catharina; 
o chumbo em S. Paulo (Iporanga,Sorocaba o Iguape) 
e em Minas no Rio Abaeté e porto de Sete Lagóas. 

O carv&o ele pedra encontra-se sobre tudo no Rio 
Grande do Sul, e m S. Sepó, S. Joáo do Horval, 
Arroio dos Rato,:;. na CanCI.iot"t e Jagua,.áo CL::!o. 

No Rio Grande, em S. Paulo e em Minas o mar
more está seudo vantajosamente explorado. 

Grande n umero de fontes mineraes do diversas 
naturezas, ferreas, gazosas, salinas, sulphurosaf', 
hennaes,existem no Brasil. Silo conhecidas as aguas 
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fet·reas do Andarahy Grande,Larangeiras e Sorra da 
Tijuca na Capital Federal, e bem assim as gazosas 
do Lambary, Contondas e Caxambü em Minas, as 
sulphurosas do Araxá e Caldas, onde existe uma im
portante povoa.;áo ohoia de re~ursos, ligada a S. 
Paulo por urna estrada de ferro: 

O I'oino mineral, como o vegetal ostenta-se pois 
pujante em nosso paiz. 

A fauna é tambem riquissima. Os vastos territo
rios brasileiros sáo povoados por grante variedado 
de especies animaos, muitas das quaes fornecom 
preciosos 1_neios pa.:ra a. a.limenta.;ao do homem. 

As aguas sAo abundantissimas em peixes como o 
mero, bijupirá, garoupa., badejo, cavalla., pescada, 
etc. ; notando-se nos rios o suruby, dourado, pira
rucú, robalo, etc. 

A ves as rnais lindas e uteis povoam as matas. Ra
gas rle animaos domesticas tém sido aperfeigoadas : 
cavallos para corridas e tiro, bois mestio;ados como 
Zebú e outras especies européas, carneiros para lA e 
carne, parcos, etc. 

Na fauna do~Brasil a. melhor característica é o 
curioso grupo dos Desdentados, assignalando-se 
dentro elles dous typos interessantes, nao encontra
dos e m outra parte : a Pregui<;a e o Tatú. 

Estudadas as producgoes naturaes do Brasi], ,-amos 
A. BRAND-~0 0 BRA7.lL 4 
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ver o sen movimento~ industrial, scguindo o plano 
trac;ado por Andní"jHebouc;as, que divídiu o paiz cm 
dez zonas : 

A prime ira - a Amazonica -(Amazonas e Pará) 
exporta caoutchouc ou borrachs, cacáo, baunilha, 
guaraná, caslanhas, oleas de palmeiras, piassava, 
salsaparrillw, ipecacuanha, fumo de Borba, couros, 
pellos, pcnnas ele passaros, peixes salgados, etc . 

Del' de Janeiro a 31 de Maio ele 1893, a Amazonia 
exportou esscs productos no valor official de réis 
28.456:254S726. 

E m 189 l, a Alfanelega do Para arrecadou ele réis 
14.116:872SOOO, e a de Manáos- 1.689:6938000. Em 
1893 o Pari(produziu em borracha8.392.246kil., no 
valor official de33.S86:175$772. 

Comas republicas do Perú, Bolivia, Venezuela e 
Colombia o commercio internacional registrado foi 
o seguinte: 

.\nno de 1891 : exporta<;áo 3.211:7471)000; impor
tacao 2.003:262$000. 

Annode1892: exportac;ao 5.970:2808000; impor
tar;ao 2. 280: 360SOOO. 

Das rela,.oes commerciaes da Amazonia com a 
Ame rica do Norte resulto u para aquella no qu <1 trien
nía de 1888 a 1891 grande saldo na liquidac;ao de 
·s uas operac;0cs ntercantis, por"l_nanto, segundo o 
competente Sr. Luiz Cavalcanti de Albuquerque, só 
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a expor!ar;ao pela Alfandega do Pará representa o 
quíntuplo do valor daimportar;áo Americana. 

A ::ona do Parnahyba-(Maranhao e Piauby)-tem 
por prin ci paes productos el e ex porta.;ao: o algodao, as
sucar, aguarden te, madeiras, arroz,farinha, oleas de 
coco, quanto ao Maranhao ; quan!o ao Piauhy, gado 
para as Goyanas, algodiio, fumo, couros, milho, etc. 

O arroz foi duraute muitos annos o principal pro
ducto do Maranh~o, Este Estado em 1889 na expor
ta¡;ao do assucar occupava o sexto logai·, na do al
godáo o quinto, e o Piauhy o decimo primeiro,e na do 
fumo o nono. No excrcicio de 1894 a alfandega do 
Maranhao arrecadou 2. 320:.583$000, e a do Parna
hyba (Piauhy) 191:319$000 . 

A. terceira zona-(Ceará)-ex:porta borracha de 
duas especies (manissoba e mangabeira), carnaúba. 
café, algodáo, assucar, laranjas para a Inglaterra, 
couros, chifres, pelles de veados, cabras e madeiras. 

:\a exportar;áo da borracha occupil. o Ceará o se
gundo lagar, o quinto nil. do café, o tercciro na do 
a lgodáo, o setimo na do assuca:r, o quinto na dos 
ossos, couros, chifres, etc . 

Em 1891 a alfandcga da Foetalcza rendeu de réis 
2 .025:300:JOOO. 

A quarta :rona- (Parahyba do Norte, Rio 
Grande do Norte, Pernambuco e Alagoas)-exporta 
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assucar, algodao, madeiras, cocos, arroz, milho, ta
pioca, café, páo Drasil, céra vegetal e phosphaios. 

Caracterisa-se essa zona pela produc<;ao do algodáo 
e do assucar, tendo por emporio cornmercial o porto 
do Recife, já fazendo tambem algum commercio 
directo com a Europa. 

Renderam em 1894 as alfandegas o scguinte 

Pernambuco ......... . 
H.io Grande do Norte .. 
Parahyba ........... . 
Alagoas ............. . 

8.328:9078000 
,!27: 001$000 
432:1781)000 

31 :080SOOO 

Pernambuco cm 1888 produziu 21. 912:000SOOO em 
em 1891-36.054:0008000. 

A quinta .3'ona-(Bahia e Sergiplll-tem os seguin
ies gene ros de exporta<;ao : ouro, diamantes, fumo, 
assucar, algodll.o, café, cacáo, aguardente, páo-Dra
sil, oleo de baleia, de ricino, borracha (de manga
beira), fibras textis, etc., etc. 

Na exporta<;ao do café a Bahía occupa o quarto 
logar ; nota-se em. Maragogipe urna -variedade de cór 
amarella e de fructo muito mais desenvolvído do que 
a do café· até aquí conhecido. Gra<;as ás tarifas adua
neiras, o fumo tem progredído extraordinariamente 
na Bahía. 

A alfandega rencleo e m 1894-8. 702:34.38000,e a do 
Sergipc 278:2748000. 
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A sexta zona- (Espirito Santo, Río de Janeiro 
Capital Federal o S. Paulo) - é a zonacafoeira por ex
cellcncia; póde-se mesmo dizer que o café é o unico 
producto de exportagao notavel, porquanto neste 
u ltimas a'nnos a cultura de ce¡-eaes te m qu asi que s¿ 
annullado pela falta de bragos e c.onsoquente alta dos 
salarios, importando esses Estados largamente ge
neras ele primeira necessiclade, inclusive milho, 
feijáo, xarque e até gado do Rio da Prata 1 

Póde-se calcular urna proclucgao annual de dez 
milhoes de saccas ele café,cu,ia exportagao se faz pelo 
porto da Capital Foclcral, por Santos e pela Victoria, 
para os tres Estados . 

~:As alfandegas em 1894 rencleram : 

A de Santos......... 24 .864:0805000 
A da Victoria........ 1.480:451$000 
A da Capital Federal. · 93.-180:326$000 

O movírnento inclustrial de S. Paulo é mais vivo 
do que o do Río de Janeiro, grac;:.as á productividada 
da regiao cafeeira e á immigra<;ao italiana, que ha 
muito para alli se tem encaminhado. Serve- se o pro
gressívo Estado pelo porto de Santos, e sua capital é 
urna cidade em reconstrucgao. 

O Districto Federal é o emporio commercial mais 
importante da Uniáo, estando tambem, pelo facto 
de ser nelle a séde do governo geral , concentrada a 
vida política da nagao. 

/ 
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Quanto á industria, possue o Districto ,grande nu
mel'O de fabricas de prod.wtos chirnicos, instrunlcn
tos opticos, nauticos, de ongonharia, calQado, olea
dos, tapetes, vidro, carruagens, charutos, cigarros e 
tecidos. A renda municipal attinge a porto de róis 
16.000;0008000. 

A se tima zona-(Paraná e Santa Catharina)- ex
porta mate, algodáo, pinho, ceeaaos,mantciga, queijo, 
rnoveis, etc., etc. 

A principal cxporta¡;áo do Paraná é omatc, qno, 
examinado na Fran¡;a, Allemanhae Italia, foi consi
derado superior ao chá e ao cafó para os doentes. O 
Paraná conta ta1nbern vastos pinheiraes, ondo ha 
an•ores de 36m de altura o do 1'" 50 á 2"',de .dia
Inetro. 

Nos Campos Gcraes tem so des"nvolvido a cria¡;áo 
de carncu·os Halllbouillct e Merinos. 

E1n Santa C;\t.barina,onclo a exportnc;áo do cere3,c~, 
manteiga, fructas em calda,;, qw•ijos, etc. ,pa:·aly::;ou
se dopois da revolta de 6 de Setembro, na colonia do 
Grao-Pará, come<;ou-se a plantar a rarnie,que obteve 
já na exposiQi'ío ele Anvers u•ua medalha ele ouro e 
foi julgada superior a qual1uer oulra, 

Henderam em 1894 as }clfande!;aS : 

A deParanaguá: 734:841$000. 
A do Desterro: 1.478: 40!5S000. 
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A oitaDa .~ona, (Río Grande do Su!), tem sido tra
balbada por urna guerra civil, ha tres anno.s, a qua!:;;(, 
torminou em Outubro deste anno, gra-;-as ao general 
G a lváo, delegado do Governo d} Dr. Prudente de 
Momos; tem tido pois csse rico Estado seu movi
men:o commer.-cial o industrial . embaracado. 

E' entrohnto a regi5.o e m que a polycullura está 
eslabolecícla, e cm que a inicialivaindiviclualclo irn-
migrante europeu majs so lem acconluado. 

Seus principaes productos de exporta<;ilo sao o 
xaeque (carne secca), sebos, couros, chifros, guano
animal, ossos, rnatte, lil.s, charutos, vinhos, fructas 
mn conserva, e cereaos. 

As suas alfandegas renderam cm 18\H: 

Porto Alegre ....... . .. . . 
Rio Grande .... .. ...... . 
U ruguayana. , . .... . ... . 

Total ... . . . ............ . 

7.671:4JGSOOO 
6.21!'l : 7Cif\:IOOO 

605 :050ii0UO 

A nona zona, (l\1inas Gcraes), exporta pelo hio :ll.. 
Janeiro ; cafó e fumo emrgrande quan tídadc, algodao 
bruto, ferro, ouro, d iamantes, bois , parcos , carnoí
r of4 ., etc. 

Seis. companhias cstrangoiras exploram o ouro
em Minas e sao : 

.A St . J ohn d'Elrey gold mines limited. 
S é !e em Londres, capital 6.388 .000 1rancos. 
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Santa Barbara gold mines . 
Sóde em Londres, cap . 1.515.000 francos . 
Pitanguy, cap. 631.000 fr. 
D. Pedro Northd"Elrey, cap. 3 .196.000 fr . 
The Oul"o Preto gold mines, cap. 10 .000.000 fr. 

Compa,qnie eles mines dar de Faria. 
Séde em París, cap. 1,800.000 franco. 

A ronda méclia annual da exportac;;ño de Minas 
arrecadada tem sido de dez mil con tos e no exercicio 
financeiro de 1893a rcceita subiu a 21.998:914:H83, ve
rificando 6 thesouro estacloal um saldo ele ró is 
9.199 :258$3;)<1. 

A industria pastoril, fonte ele riqueza dessa re
g irlo, r¡ue pela variecl11de de seus productos pode 
vivar sem o concurso de qualquer outro paiz, vai 
.em. completa decadencia, tanto gue a representa
c;;iío m in oira n o Congress o <pliz Laxar fortomonte o 
gado do Río da Prata. 

Ess:-t taxa foi ropellicla ; é provavel pois que por 
largo tempo desapparec;;ado nosso mercado o gaclo 
minciro. 

_.1 dectma zona, (Goyaz e ?11:atto Grosso central), é 
composta de vastos territorios, em que abuncláo 
riquezas naturaes de todo o genero; mas estas ri
quezas muito pouco aprovcitaelas tém s ido . Seus 
terrenos fertiHssimos produzt'lm borracha, cacáo, 
baunilha, fumo, café muito clesenvol vid o, m u itas es-
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pocies selvagens do uvas. Goyaz exporta fumo muito 
apreciado, o o sou gado be m corno o de Matto .Grosso 
costumava vir, invernando em Minas, á Capital 
Federal. 

Diz um coinpotento que ninguem póde calcular o 
numero de bois criados no planalto de Goyaz, ca
boceiras dos innumeros ríos que desaguao no Prata, 
Amazonas, Araguaya, e S. Francisco; e so fosse 
possivel aproveitar-se a sua matanca em xarquea
:l.ns iguaos a de Sybilles cm Matto Grosso, que 
contém mais de 200000 cabocas de gado bravío, só 
Goyaa seria capaz rie f ornecer carne secca o u pre
parada ao Brasil inteiro. 

A alfandoga de Cornmbá arrecadou em 1894 
- 1.105:834SOOO. 

No anno do 1895, ern dois mezes e meio organi
>'Ou-so ties ta Capital uma E.:eposit;áo Industrial, sob 
¡a direcgao de urna commissao presidida pelo Sr. 
Vice-Presiuente da Republica-Dr. Manoel Victo
rino Pereira-. 

A estreiteza de Lempo privo u muitos estados de 
se fazerem representar, nao se podendo conseguin
tementc avaliar completamente a situacao das In
dustrias no Brasil; póde-se, porém, deprehender 
do que apparecou, que o movimento progressivo está 
se operando em algumas zonas, sondo de admirar 
que o Paraná, Santa Catharina e o Rio Grande do 
Sul concorressem á exposicao, fazendo melhor fi-
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gura cloque outros est-Jclos nao perturl>ados pela 
guerra civiL 

Em tres edificios foram exhibiclos os productos 
aprcsentados-a Escola de S. José, o Cassino e o 
Barracáo da Lapa. No primeiw o nume1·o dos ex
posilore:s foi de 419, no segundo ele 128, 110 terceiro 
de 13- sondo 1 da Bahía, 2 de S. Paulo e 10 da 
Capital Federal. 

Na EscoJa ele S. José f<>ram expcrstos os pro
ductos phannaceuticos e chimicos, perfmnariasl 
vinhos, cm·vejas, xaropes, licores, nguas rnineraes, 
aguarden tes, oJeos, impressos,<'nc.ardcnac;úes, litho
graphias, cal,_;ados de luxo e sortid .. Js para amba:;; 
os sexos, chapéos de Yarias especies, papcis pinta
dos, productos do lerra cóh, phos phoros, marrno
res, sal, fumo, café, colla, saba .. •, velas, biscoilos, 
massas alimentic ias, fa rinlns, b o:mha r e finada, cho
colate, herva maLt0, assucar, cera1nica em geral, 
Yidros, lonr,n, sollins, telhns, tijolos,ferro esrnaltádo, 
folba, al'runc, ciruont.os, tnosaico~~, pyritcs feerugi
nosas, arsenioaes, antünon.io etc. 

A Capital Fedoral foi a que mais se destacou, 
seguindo-se S. Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, 
Minas, Bahía, Maranhao, Pernambuco, Santa Ca
tharina, Espirito Santo, Alagóas, Pará e Para~ 

hyba do Norte pouoo expuzeram nessa sec<;i'i.o. 

J:\o cAssDCo-exhibiram-se tecidos de algodáo, 
lá, linho, seda, de ;uta (S. Paulo), de p:·ta (?ará), 






















































































































